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GmINa wĄPIelSk
koniec z piecami kaflowymi
Do połowy maja 2018 roku zostanie 
przeprowadzona kolejna termo-
modernizacja szkoły, tym razem 
w Półwiesku Małym. Koszt to po-
nad 730 tys. zł. We wtorek 7 listopa-
da została podpisana umowa
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GmINa rYPIN rYPIN rYPIN
wyjątkowe święto 
nauczycielskiego chóru
W piątek 10 listopada w sali sesyjnej 
rypińskiego magistratu zorganizo-
wano uroczystość z okazji jubile-
uszu 30-lecia chóru Belcanto. Były 
kwiaty, podziękowania i życzenia

Patriotycznie i rodzinnie
W minioną sobotę setki mieszkań-
ców Rypina bawiły się na pikniku 
rodzinnym. Atrakcją wieczoru był 
występ kabaretowy jednego z naj-
popularniejszych polskich satyry-
ków – Marcina Dańca

Mieszkanka powiatu lipnow-
skiego od kilku miesięcy przebudo-
wuje swoje mieszkanie. W związku 
z tym potrzebowała mebli kuchen-
nych na wymiar. Pojechała więc do 
Rypina, gdzie 14 lipca br. odwiedziła 
jeden z tamtejszych salonów me-
blowych. Wybrała zestaw z kolekcji 
„Melos” w kolorze „Brzoza Oran-
ge”. Jak zapewnia, meble oglądane 
w sklepie bardzo jej się spodobały. 
Wpłaciła 800 zł zaliczki, na co do-
stała pokwitowanie. Jednak na tym 
się skończyło i o dziwo nie doszło do 
podpisania umowy pomiędzy stro-
nami. Mimo to kobieta postano-
wiła złożyć zamówienie, na łączną 
kwotę 9100 zł. Pracownicy sklepu 
po kilkunastu dniach przyjechali do 
Nowej Wsi, zamontować meble. Już 
w trakcie pracy nasza Czytelniczka 
nabrała wątpliwości.

– Okazało się, że praktycznie 
wszystkie fronty mają liczne prze-
barwienia. Meble, które oglądałam 

w sklepie, wyglądały zupełnie ina-
czej. To co dostałam, mocno od-
biega od pierwowzoru. Wygląda 
to jak zwrot z reklamacji od inne-
go klienta, albo jakieś wadliwe fa-
brycznie meble. Już podczas mon-
tażu pracownicy sklepu stwierdzili, 
że meble z drewna nie podlegają 
żadnej reklamacji, bo materiał ma 
takie właściwości. Ale jakoś w skle-
pie, przy składaniu zamówienia nikt 
mnie o tym nie uprzedził. Moje po-
dejrzenia wzbudził też brak umo-
wy, ale postanowiłam zawierzyć 
personelowi sklepu. To był błąd. 
Złożyłam reklamację, prosząc o wy-
mianę wszystkich frontów – mówi 
Anna Kiełkowska.

Mieszkanka gminy Chrostko-
wo zaznacza też inne usterki, takie 
jak opuszczone drzwiczki szafki, 
czy złe wyprofilowanie szuflad. Po-
nadto podkreśla, że monterzy nie 
skończyli pracy, bo nie zainstalo-
wali listew wieńczących i cokołów. 

Od momentu złożenia reklamacji 
pomiędzy klientką a sklepem wy-
wiązała się korespondencja ma-
ilowa. Szefostwo salonu z Rypina 
zaproponowało rabat w wysokości 
500 zł, zaznaczając jednak, że rosz-
czenia Anny Kiełkowskiej są bezza-
sadne. Ale kobieta ani myśli zapła-
cić za meble. Kobieta chce zwrotu 
wpłaconej zaliczki i zabrania mebli 
przez pracowników sklepu. Sytuacja 
jest patowa.

My w poniedziałek 13 listopada 
zwróciliśmy się do kierownictwa ry-
pińskiego sklepu z prośbą o zajęcie 
stanowiska w sprawie. Nasz telefon 
odebrała pracownica, przekazując 
słuchawkę synowi właścicielki, także 
pracownikowi sklepu. Poinformo-
wany o sprawie zapytał właścicielkę 
czy ta udzieli komentarza naszemu 
tygodnikowi. Szefowa odmówiła, co 
zaraz nam przekazano.

Dodatkowo zapytaliśmy też 
o standardy stosowane przy za-
kupach za tak wysokie kwoty. Od 
początku najdziwniejszy pozostaje 
fakt, ze strony nie podpisały umo-
wy. Anna Kiełkowska twierdzi, że 
nikt żadnej umowy nie propono-
wał. Przyznaje, że błędem było 
przystanie na ustne zapewnienia. 
Z kolei pracownicy sklepu twierdzą, 
że umowa nie została podpisana, 
bo klientka wielokrotnie zmieniała 
zdanie i warunki zamówienia.

Do sprawy wrócimy.
Tekst i fot. (ak)

Szybko zapadający zmrok po-
woduje, że na drogach jest jeszcze 
bardziej niebezpiecznie. Oczywi-
ście to nie aura, a kierowcy są naj-
częściej winowajcami wypadków, 
a więc trzeba zachować szczególną 
ostrożność. W poprzednim wy-
daniu pisaliśmy o czołowym zde-
rzeniu dwóch aut w Mariankach 
w gminie Rypin. Niestety do bliź-
niaczej sytuacji doszło w piątek 10 
listopada w Żałem.

– Na łuku drogi z niewyjaśnio-
nych przyczyn 70-letnia kierująca 
renault clio zjechała na przeciw-
legły pas ruchu i zderzyła się z ja-

dącym z naprzeciwka volkswage-
nem passatem, którym kierowała 
40-letnia kobieta. Obie kierujące 
trafiły do szpitala, a ich obrażenia 
wymagają hospitalizacji powyżej 7 
dni. Do szpitala w Toruniu trafił też 
9-letni chłopiec z passata – mówi 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Jak poinformowała nas rzecz-
niczka komendy, obie kierujące 
w chwili zdarzenia były trzeźwe. 
Dalsze okoliczności zdarzenia wyja-
śni prowadzone postępowanie. Od 
niego zależny jest również wymiar 
kary dla sprawczyni.

(ak), fot. OSP Kowalki
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rYPIN  Anna Kiełkowska kupiła meble kuchenne za ponad 9 
tys. zł w jednym z rypińskich salonów. Po montażu w kuchni  
okazało się, że towar odbiega jakością od zamówionego 

Meble kością niezgody Wypadek w Żałem, 
dziecko w szpitalu
Do kolejnego w ostatnim czasie groźnego wypadku 
doszło w regionie. Na drodze relacji Borzymin-Żałe 
zderzyły się czołowo dwa samochody. Do szpitala 
trafiły trzy osoby, w tym 9-letni chłopiec.

Gmina Brzuze

Sołtys z krwi i kości
Radny, społecznik, a przede 
wszystkim wielki patriota swojej 
„małej ojczyzny”. Rozmowa z Ja-
nem Pankowskim, wieloletnim 
sołtysem wsi Marianki
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rYPIN
kolejna gmina z rtBS?
Być może w ciągu dwóch lat po-
wstaną w Dobrzyniu nad Wisłą 
nowoczesne bloki mieszkalne. 
Gmina chce współpracować z Ry-
pińskim Towarzystwem Budow-
nictwa Społecznego, które może 
zrealizować inwestycję
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Ul. Zielona

Ul. Łączna

Rypin

Coraz lepsze drogi
Mieszkańcy ulicy Łącznej mogą cieszyć się już z nowej 
nawierzchni drogi. Infrastrukturę poprawiono także 
na kilku innych ulicach w mieście.
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Prace remontowe polega-
ły na rozbiórce istniejącej na-
wierzchni, wykonaniu koryta 
pod jezdnię i zjazdy, zamonto-

waniu krawężników, wykonaniu 
nawierzchni z kostki betonowej 
oraz montażu oznakowania dro-
gowego. Wartość zadania wyno-

kolejna gmina z RtBS?
RyPin  Być może w ciągu dwóch lat powstaną na terenie Dobrzynia nad Wisłą nowoczesne bloki miesz-
kalne. Gmina chce współpracować z Rypińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, które może 
zrealizować inwestycję. Potrzebni są chętni na mieszkania

Kwestia posiadania własnych 
czterech ścian jest najważniej-
sza dla większości z nas. I tak jak 
zdajemy sobie sprawę z potrzeby 
własnego mieszkania, tak wiemy 
również jak trudno jest to osiągnąć 
ludziom, którzy do zamożnych nie 
należą. Wyjściem w stronę właśnie 
takich osób jest działanie towa-
rzystw budownictwa społecznego. 
Samorząd Dobrzynia nad Wisłą 
skontaktował się z Rypińskim To-
warzystwem Budownictwa Spo-
łecznego, a jego przedstawiciele 
gościli w miniony czwartek w do-
brzyńskim ratuszu. Na spotkanie 
przyszło też kilkudziesięciu zainte-
resowanych mieszkańców.

dobrzyń lub/i Chalin
Poczynione zostało już roze-

znanie i zaproponowano miesz-
kańcom lokalizacje dla nowych 
bloków. To tereny należące do gmi-
ny w Dobrzyniu nad Wisłą i w Cha-
linie. Wybór tych miejscowości był 
oczywisty, bo są to największe 
skupiska ludności w gminie. Jeśli 
będą zainteresowani, możliwe jest 
wybudowanie nawet kilku bloków 

po 24 mieszkania. Do wyboru będą 
kawalerki lub mieszkania dwu 
i trzypokojowe. Ofertę oraz infor-
macje o towarzystwie przedstawił 
mieszkańcom Dobrzynia prezes 
RTBS Lech Szalkowski.

– Nasze towarzystwo działa 
od 2000 roku. Skupia 7 udziałow-
ców, są to gminy i miasta: Rypin, 
Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomor-
skie, Ciechocin, Wąpielsk, Radomin 
i Choceń. Wybudowaliśmy już 16 
bloków, co daje łącznie blisko 500 
mieszkań. Kapitał spółki przekra-
cza już 6 milionów zł. Nie jesteśmy 
prywatną firmą, udziałowcami 
są samorządy. Kluczowe decyzje 
podejmuje zgromadzenie wspól-
ników, czyli wójtowie i burmi-
strzowie udziałowców – wyjaśnia 
Szalkowski.

Czynszowe lub na własność
RTBS proponuje dwa modele 

nabywania mieszkań. Pierwszy to 
budownictwo czynszowe na wy-
najem. Nie ma tutaj możliwości 
dojścia do własności, lokator jedy-
nie wynajmuje lokal. Model finan-
sowania przewiduje 55-procentowy 

wkład pochodzący z kredytu ban-
kowego rozłożonego na 30 lat, 25-
procentowy wkład własny lokato-
ra oraz 20-procentową pomoc ze 
strony gminy. Może to być wkład 
samorządu w postaci wniesienia 
aportem do spółki gruntu oraz 
pomoc materialna. Jak zaznaczył 
Szalkowski, nie jest to pomoc bez-
zwrotna. Lokator będzie musiał ją 
spłacić.

Drugi model, i ten wzbudza 
zdecydowanie większe zaintereso-
wanie, to budownictwo z docelową 
własnością. Finansowanie wygląda 
następująco: 30-procentowy wkład 
własny lokatora, 20-procentowa 
pomoc gminy oraz 50 procent 
z kredytu bankowego również 
rozłożonego na 30 lat. Tutaj moż-
na nabyć mieszkanie na własność, 
spłacając kredyt. Zastrzeżenie jest 
takie, że można to zrobić nie prę-
dzej niż po upływie 5 lat od podpi-
sania umowy.

kredyt zaciąga RTBS
– Co istotne dla państwa, nie 

bierzecie na siebie kredytu. Kredyt 
zaciąga towarzystwo, a gwarantem 
jest gmina. Płacicie tylko czynsz, 
na który składają się opłaty eks-
ploatacyjne i rata kredytu. Z każdą 
ratą dług maleje, a po pięciu latach 
można wykupić mieszkanie na wła-
sność lub przenieść własność na 
inną osobę – mówi prezes RTBS.

Rypińskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego buduje 
bloki w nowoczesnych techno-
logiach. Mieszkania mają dobry 
standard, posiadają balkony, wokół 
bloków są parkingi, place zabaw 
i cała potrzebna infrastruktura. Co 
ważne, przekazywane lokatorom 
są w stanie deweloperskim, a więc 

Prezes RTBS Lech Szalkowski (w środku), z lewej burmistrz Jacek Waśko, 
z prawej inżynier Piotr Poczatenko z RTBS podczas spotkania 
w Dobrzyniu nad Wisłą

bez wykończeń wewnętrznych, jak 
podłogi, armatura, itd. Ideą TBS-
ów jest sprzedaż ich wyłącznie po 
kosztach wykonania, towarzystwa 
nie mają na lokalach zarabiać.

ile za metr kwadratowy?
Pierwszym z pytań jakie padło 

ze strony mieszkańców było zapy-
tanie o koszt metra kwadratowego 
mieszkania. Ten zależnie od wyni-
ków przetargów może się wahać 
w granicach 3200-3400 zł. Warun-
kiem koniecznym jest wniesienie 
wkładu własnego, ale płatność 
może być rozłożona na raty. Trzeba 
sobie jasno powiedzieć, że nikt nie 
da nikomu mieszkania za darmo, 
a RTBS nie sfinansuje lokali za lo-
katorów. Ale towarzystwo wspól-
nie z gminą może pomóc spełnić 
marzenia o własnym „M” osobom, 
które na kredyt bankowy nie mają 
co liczyć.

To dobra oferta
– Duża część osób chcących 

dojść do własnego mieszkania nie 
ma zdolności kredytowej. Wejście 
w ten system powoduje, że spra-
wa staje się bardziej realna. Jeżeli 
np. będą chętni na 20 mieszkań, 
gmina weźmie pozostałe cztery 
na siebie. Jeśli będzie więcej zain-
teresowanych, wybudujemy kilka 
bloków – mówi burmistrz Jacek 
Waśko. – RTBS działa na rynku 
już 17 lat, wybudował blisko 500 
mieszkań. To nie jest firma krzak, 
która za chwilę zniknie z rynku. Po-
siada ugruntowaną, dobrą pozycję, 
dlatego chcemy z nim współpra-
cować. Jestem przekonany, że jeśli 
będą chętni na mieszkania, rada 
miasta jednogłośnie zgodzi się na 
ich budowę. Mamy przedsiębior-
ców, mamy potencjał, potrzebne 

są mieszkania, by stworzyć dobre 
warunki do życia. To jest oferta na 
miarę możliwości.

Mieszkania za dwa lata
Podczas spotkania mieszkań-

com rozdano wstępne deklaracje. 
Zainteresowani powinni je wypeł-
nić, zaznaczając m.in. który model 
kupna mieszkania ich interesuje. 
Gmina będzie do końca listopada 
zbierać deklaracje. Od ilości osób 
chętnych na zakup mieszkania 
zależy decyzja. Jeżeli będzie pozy-
tywna, potrzebna będzie uchwała 
rady miasta i wejście Dobrzynia 
do spółki. Przystąpienie gminy do 
RTBS możliwe będzie na wiosnę 
2018 r. Projekt i pozwolenie na bu-
dowę zostanie uzyskane na przeło-
mie lipca i sierpnia. To będzie etap, 
w którym będzie można wybierać 
konkretne mieszkania. Rozpoczę-
cie budowy powinno być możli-
we we wrześniu 2018 r. Klucze do 
mieszkań zainteresowani otrzyma-
ją w październiku 2019 r.

Na spotkaniu przedstawio-
no też symulację przykładowych 
kosztów. I tak przy przyjęciu ceny 
za metr kwadratowy na poziomie 
3200 zł mieszkanie o powierzchni 
32 mkw kosztowałoby 102.400 zł. 
30-procentowy wkład własny loka-
tora musiałby więc wynieść 30.700 
zł. Czynsz powinien się wahać 
w granicach 11 zł za mkw (kredy-
t+opłaty eksploatacyjne).

O tym, czy będzie dostateczne 
zainteresowanie mieszkaniami od 
RTBS-u, trudno teraz przesądzać. 
Frekwencja na spotkaniu pokazuje, 
że szanse są spore. Teraz wszystko 
w rękach mieszkańców. O sprawie 
będziemy informować na bieżąco.

Tekst i fot. (ak)

siła 353 tys. zł brutto. Wykonawcą 
inwestycji była firma „ER-BRUK”.

Wykonane zostało także 
zadanie pn.: „Przebudowa na-
wierzchni i chodników w części 
ul. 11 listopada, Zielonej, Bukowej 
i Willowej”. Wykonane zostały 
nawierzchnie i zjazdy ulicy Buko-
wej oraz chodniki i zjazdy ulicy 
Zielonej i Bukowej. Wykonawcą 
była firma DROGBUD, a wartość 
zadania wynosiła 184 tys. zł.

Zakończono również budo-
wę chodnika przy ul. Ogrodowej. 
Wykonawcą zadania była firma 
„ER-BRUK”, a jego wartość wyno-
siła 70 tys. zł brutto. Wykonano 
między innymi: prace rozbiórko-
we nawierzchni dojść do posesji 
oraz zjazdów z posesji, obramo-
wania chodników, montaż kra-
wężników betonowych oraz ko-
rytowania pod chodniki.

(red), fot. nadesłane
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Wartość zadania wynosiła 
blisko 90 tys. zł brutto. Trwają 
prace remontowe budowy par-
kingu przy Szkole Podstawowej 
nr 1. Mają zostać wykonane ro-
boty rozbiórkowe podbudowy 
z mas mineralno-bitumicznych 
betonowych i kruszywa ka-
miennego, nawierzchni z trylin-

ki betonowej i kostki betonowej, 
obramowania z krawężników 
drogowych betonowych, regula-
cja włazów kanałowych. Wartość 
tego zadania wynosi prawie 160 
tys. zł. Wykonawcą obu inwesty-
cji jest firma „ER-BRUK”.

(red), fot. nadesłane

Zestawienie opracował ze-
spół ekspertów z  Politechniki 
Warszawskiej, pod przewodnic-
twem prof. dr hab. Eugeniusza 
Sobczaka. Zestawienie ma na 
celu monitorowanie zrówno-
ważonego rozwoju społeczno-
ekonomicznego gmin i regio-
nów jako jednostek samorządu 
terytorialnego oraz promocję 
rozwoju na bazie opracowanych 
wzorców. W badaniu wzięto pod 
uwagę piętnaście wskaźników 
m.in. liczbę osób pracujących na 
1 tys. mieszkańców, saldo mi-
gracji, liczbę podmiotów gospo-
darczych na 1 tys. mieszkańców, 
wydatki na projekty inwesty-
cyjne na mieszkańca, liczbę ab-
solwentów szkół ponadgimna-
zjalnych na 1 tys. mieszkańców 
a także odsetek mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni 
ścieków. 

W rankingu gmin miejskich 
Rypin uplasował się na 82. miej-
scu na 237 możliwych. Znacznie 
lepiej wypada Brodnica, któ-
ra znalazła się na 45. miejscu 
w kraju. Nasze miasto wypada 
lepiej od: Wąbrzeźna (132. pozy-
cja), Lipno (158.) i Golubia-Do-
brzynia (177.). Według rankingu, 
tak jak w ubiegłym roku, najle-
piej rozwija się Karpacz. 

Wśród gmin wiejskich z na-
szego powiatu najwyżej skla-
syfikowano gminę Rypin (661. 
miejsce na 1559 możliwych). Na 
683. pozycji znalazła się gmi-
na Rogowo. Pozostałe gminy 
nie mają najmniejszych powo-
dów do optymizmu, gdyż zaję-
ły: 1106. (gmina Wąpielsk), 1145. 
(gmina Skrwilno) i 1316. miejsce 
(gmina Brzuze). 

(ToB)

Inwestują w parkingi

Gminy 
daleko w rankingu 

Zakończono budowę parkingu przy ul. 1-go Maja. 
Wykonane zostały korytowania pod plac parkingowy, 
obramowania z krawężników drogowych betono-
wych, nawierzchnie parkingu z kostki brukowej be-
tonowej.

Kilka dni temu został ogłoszony ogólnopolski ran-
king Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrówno-
ważonego Rozwoju. W czołówce próżno szukać gmin 
z terenu naszego powiatu.

Rypin

Powiat

GMINA RYPIN  Radny, społecznik, a przede wszystkim wielki 
patriota swojej „małej ojczyzny”. Rozmowa z Janem Pankow-
skim, wieloletnim sołtysem wsi Marianki

Sołtys z krwi i kości

– Jak w najprostszy sposób 
można scharakteryzować wieś 
Marianki?

– Niewielka miejscowość po-
łożona przy drodze wojewódz-
kiej na trasie Rypin-Brodnica. 
Większość gospodarstw rolnych 
i domowych stanowi zwartą 
zabudowę. Wieś zamieszkuje 
ponad 380 osób, a wśród miesz-
kańców przeważają kobiety. Sys-
tematycznie na terenie naszego 
sołectwa zmniejsza się liczba go-
spodarstw rolnych. Jednocześnie 
powstaje coraz więcej firm.

– Pamięta pan dawne Ma-
rianki?

– Jestem mieszkańcem wsi 
od roku 1952. Na przełomie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych 
powstała rolnicza spółdzielnia 
produkcyjna. Nastąpiła dyna-
miczna rozbudowa wsi. W krót-
kim czasie powstały nowe bu-
dynki. Stawiano jednakowe 
obiekty mieszkalno-inwentar-
skie z czerwonej cegły. Nieste-
ty mieszkańców prześladowano 
i zmuszano do przystąpienia 
do spółdzielni. Właściciele in-
dywidualnych gospodarstw byli 
zastraszani. Władza uznawała 
ich za swoich wrogów. Dawniej 
w całej wiosce było zaledwie 
pięć studni, z których czerpano 
wodę. Wieś była praktycznie po-
zbawiona elektryczności. Brak 
perspektyw oraz wszechobecna 
bieda. W sklepie jedynie chleb, 
marmolada w puszkach, śledzie 
w beczkach oraz nafta. Trudne 
to były czasy.

– Czy nowi mieszkańcy 
włączają się w życie lokalnej 
społeczności?

– Z tym jest problem. Dziś 
ludzie zamknęli się w swoich 
domach, chcą pozostać anoni-

mowi. Przybysze niezbyt chętnie 
integrują się z innymi mieszkań-
cami. A przyznam, że oczekiwał-
bym od lokalnej społeczności 
większego zainteresowania tym, 
co się u nas dzieje. Choć muszę 
przyznać, że potrafią mnie mile 
zaskoczyć.

– Jak zmieniła się rola soł-
tysa na przestrzeni lat?

– W dawnych czasach sołtys 
miał we wsi bardzo dużą władzę. 
Jego rola sprowadzała się nie 
tylko do pobierania podatków, 
ale także sołtys miał władzę są-
downiczą. Dziś funkcja ta polega 
przede wszystkim na kontakcie 
mieszkańców z władzami gmi-
ny przez osobę sołtysa. Znacz-
na część mieszkańców dokonuje 
opłat za pośrednictwem inter-
netu. Na zebrania wiejskie przy-
chodzą nieliczni. Czasy czynów 
społecznych już dawno przeszły 
do lamusa i zorganizować ludzi 
do zrobienia czegoś, jest trud-
no. Często zastanawiam się nad 
tym, co powinienem zrobić jako 
sołtys, żeby zmobilizować ludzi 
do działania. Wspólnie z paniami 
z KGW organizujemy spotkania 
integracyjne, opłatkowe oraz fe-
styny.

– Wizerunek sołtysa 
w obecnych czasach?

– Niektórzy mieszkańcy wsi 
uważają, że powinniśmy spełniać 
ich żądania, które nie zawsze są 
słuszne. Zadowolić wszystkich – 
jest to chyba niemożliwe. Szko-
da, że jesteśmy niedoceniani, bo 
pełnimy ważną rolę w społecz-
ności wiejskiej. Wśród sołtysów 
jest wielu prawdziwych społecz-
ników. 

– Miał pan chwile zwątpie-
nia i chciał zrezygnować z dal-
szego sołtysowania?

– Nie ukrywam, że bywało 
różnie. Pełnienie takiej funkcji 
wymaga od nas poświęcenia m. 
in. własnego czasu. Trzeba roz-
wiązywać konflikty między skłó-
conymi sąsiadami, gdzie każdy 
z nich jest święcie przekonany, 
że ma rację. Niezbędna jest od-
porność psychiczna oraz umie-
jętność skutecznego radzenia 
sobie z wyzwaniem.

– Największa potrzeba 
pańskiego sołectwa?

– Jedną z nich jest brak 
ścieżki rowerowej przy drodze 
wojewódzkiej do Rypina. Szcze-
gólnie latem mieszkańcy chętnie 
wsiedliby na rowery i wyruszyli 
na wycieczkę. Z tej możliwości 
skorzystaliby również pracowni-
cy firm, które działają na terenie 
naszego sołectwa. Dziś  ze wzglę-
du na duże natężenie ruchu na 
danym odcinku jazda na rowerze 
może zakończyć się kalectwem.

– Jak przedstawia się bu-
dżet sołectwa?

– Obecnie w ramach fun-
duszu sołeckiego dysponujemy 
kwotą ponad 22 tys. zł. Miesz-
kańcy na zebraniu wiejskim zde-
cydowali się przeznaczyć te środ-
ki na budowę chodnika, remont 
dróg na terenie sołectwa oraz 
spotkania integracyjne. W tym 
roku powstał nowy odcinek 
chodnika o długości 250 metrów. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców są znacznie większe.

– Wasza świetlica wiejska 
spełnia swoją rolę? 

– Myślę o jej powiększeniu 
z uwagi na rosnące zaintereso-
wanie różnymi spotkaniami. Na-
sza świetlica jest ciepłym i przy-
jaznym miejscem zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych. Korzysta-
ją z niej  m. in. członkinie KGW.  
Świetlica w Mariankach jest do-
skonałym miejscem do organizo-
wania spotkań wigilijnych, zabaw 
integracyjnych, ferii zimowych, 
jubileuszy i wielu innych rodzin-
nych imprez.

– Współpraca z gminą 
układa się poprawnie?

– Zawsze mogłoby być lepiej. 
Słucham mieszkańców, słucham 
ich potrzeb i wiem tak naprawdę, 
czego oczekują. Część z inwesty-
cji została przesunięta w czasie. 
Trudno wytłumaczyć mieszkań-
com dlaczego tak się dzieje. Są 
też inne sprawy, których mimo 
wielkich chęci z mojej strony nie 
da się załatwić. Gdy nie wiado-
mo, o co chodzi, to chodzi o pie-
niądze.

Rozmawiał i fot. 
Adam Wojtalewicz

Sołtys Jan Pankowski od wielu lat prowadzi kronikę, w której utrwalane są 
najistotniejsze wydarzenia z życia wsi
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Co z remontem bloku 
przy Mławskiej 45?
Do naszej redakcji zgłosiła się Czytelniczka, która ma 
krytyczne uwagi do trwającego remontu bloku przy 
ul. Mławskiej 45. Chodzi m. in. o zbyt krótki czas na 
zgłaszanie uwag od mieszkańców.

Rypin

Literacka uczta w książnicy
We wtorek 7 listopada w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej gościł pisarz i 
scenarzysta Jakub Żulczyk, autor powieści „Wzgórze psów”.

Rypin

koniec z piecami kaflowymi
GMINA WĄPIELSK  Do połowy maja 2018 roku zostanie przeprowadzona kolejna termomodernizacja szkoły, 
tym razem w Półwiesku Małym. Koszt to ponad 730 tys. zł. We wtorek 7 listopada została podpisana umowa

– Piszę ws. naszej spół-
dzielni mieszkaniowej. 9 listo-
pada br. wrzucono do naszych 
skrzynek pismo z datą 23 paź-
dziernika br. z taką treścią:  
Spółdzielnia Mieszkaniowa Loka-
torsko-Własnościowa w Rypinie 
uprzejmie informuje, że wykonaw-
ca robót termomodernizacyjnych 
na waszym budynku zakończył 
prace. Prosimy państwa o pisem-
ne zgłaszanie ewentualnych uste-
rek i zastrzeżeń do wykonanych 
robót w terminie do dnia 14 listo-
pada 2017 roku. Po tym terminie 
administracja SML-W w Rypinie 
przystąpi do odbioru wykonanych 
robót – napisała kobieta prosząca 
o zachowanie anonimowości (na-
zwisko do wiadomości redakcji).

Jej zdaniem na uwagę za-
sługuje przede wszystkim data 
pisma oraz czas na zgłaszanie 
uwagi. Czytelniczka CRY zazna-
cza, że w tym czasie był weekend 
i mieszkańcy mieli zaledwie 3 dni 
robocze na zgłaszanie usterek. To 
jeszcze nie wszystko.

– Smaczku może dodać fakt, 
że blok przy ul. Mławskiej 45 
jeszcze nie jest skończony. Nie 
wszystkie okna w piwnicach zo-
stały wymienione, nie zostały ob-

robione, ściany piwnic nie zostały 
obłożone kamieniem. Prace na 
balkonach nie zostały zakończo-
ne, brakuje płytek przed klatkami. 
Nowe drzwi zostały wstawione ale 
nie obrobione. Jak można zgłaszać 
usterki, skoro roboty nie zostały 
jeszcze zakończone? – pyta miesz-
kanka bloku przy Mławskiej 45.

Skontaktowaliśmy się w tej 
sprawie z rypińską spółdzielnią. 
Uwagi od mieszkańców bloku 
przy Mławskiej wpływały w for-
mie pisemnej. O pretensjach na-
szej Czytelniczki nikt nic nie wie. 
– Mieszkanka powinna z uwaga-
mi zgłosić się do nas, po to cze-
kaliśmy na nie, zgodnie z przepi-
sami, w formie pisemnej. Odbiór 
będzie trwać trzy tygodnie. Uwagi 
złożone przez mieszkańców oczy-
wiście zostaną wzięte pod uwagę 
i będą przekazane wykonawcy, 
który z kolei wykona ewentualne 
poprawki. Pisma, o których wspo-
mina mieszkanka, musiały trafić 
do skrzynek wcześniej – mówi 
Małgorzata Witkowska, specjali-
sta ds. członkowskich Spółdziel-
ni Mieszkaniowo Lokatorsko-
Własnościowej w Rypinie.

(ak)

Przetarg na inwestycję wy-
grało P.P.H.U. KAMI-BUD z Rętwin. 
Remont jest szczególnie ważny dla 
półwieskiej szkoły podstawowej, 
ponieważ posiada ona przestarza-
ły system ogrzewania. Do tej pory 
znajdują się w niej piece kaflowe, 
które zostaną zdemontowane. 
Szkoła zyska nową instalację cen-

tralnego ogrzewania. W budyn-
ku nie ma miejsca na kotłownię. 
Z tego powodu została zaprojek-
towana w istniejącym budynku 
gospodarczym. Oprócz tego inwe-
stycja obejmie m.in. docieplenie 
elewacji, dachu i stropu, wymianę 
parapetów, części stolarki okiennej 
i drzwiowej. Wymianie ulegnie też 

instalacja odgromowa i okładziny 
podłogowe.

W związku z remontem budy-
nek zyska nowy wygląd. Koszt tej 
inwestycji wynosi ponad 730 tys. zł. 
Gmina Wąpielsk uzyskała na ten cel 
dofinansowanie w wysokości 80% 
kosztów kwalifkowalnych z urzędu 
marszałkowskiego. KAMI-BUD ma 

czas na wykonanie zadania do 15 
maja 2018 roku.

– To bardzo duży sukces gmi-
ny, że udało się nam zdobyć środki 
na termomodernizację połączoną z  
instalacją centralnego ogrzewania 
w Szkole Podstawowej w Półwiesku 
Małym. Po raz pierwszy w tej szko-
le pojawi się instalacja centralnego 
ogrzewania z piecem na biomasę – 
mówi wójt gminy Wąpielsk Dariusz 
Górski. – Materiałem wykorzysty-
wanym do ogrzewania będzie pel-
let. Inwestycja była wyczekiwana 
przez uczniów oraz ich rodziców, 
ponieważ warunki w placówce, 
zwłaszcza w sezonie zimowym, 
były ciężkie.Pomieszczenia były 
niedogrzane, a jednocześnie zady-
mione. Istniało wysokie zagrożenie-
zatrucia czadem.W szkole znajduje 
się kilkanaście pieców kaflowych. 
Palacz nierzadko rozpoczynał pra-
cę o 3 w nocy. Musiał wnieść opał, 
a następnie wynieść popiół z każ-

dego pieca. Szkoła w Półwiesku jest 
jedyną w całej okolicy, która po-
siadała tego typu ogrzewanie. Na 
szczęście niebawem to się zmieni.

Termomodernizacja szkoły 
w Półwiesku Małym odbywa się 
w ramach zadania „Termomo-
dernizacja budynków, których 
właścicielem jest gmina Wąpielsk 
w gminie Wąpielsk – II etap”. Za-
danie obejmuje jeszcze 4 budynki: 
Szkołę Podstawową w Wąpielsku, 
Urząd Gminy w Wąpielsku, remizę 
OSP w Wąpielsku, świetlica wiejską 
w Półwiesku Małym. W tym roku 
zostanie ogłoszony przetarg na 
modernizację wąpielskiego urzędu 
gminy. Poprzedni przetarg został 
unieważniony ze względu na zbyt 
wysokie ceny. Przetargi na pozo-
stałe remonty zostaną ogłoszone 
na początku przyszłego roku.

Daria Szpejenkowska
fot. nadesłane

Spotkanie w książnicy przycią-
gnęło nie tylko stałych bywalców, 
ale także młodzież i gości z sąsied-
nich miejscowości. Marek Taczyń-
ski, dyrektor rypińskiej biblioteki, 
rozmawiał z Żulczykiem o począt-
kach kariery, specyfice rynku wy-
dawniczego i fabule poszczegól-
nych powieści.

Autor zadebiutował w 2006 
roku książką „Zrób mi jakąś krzyw-
dę… czyli wszystkie gry video są 
o miłości”. W kolejnych latach za-
słynął doskonale przyjętymi po-
zycjami: „Radio Armageddon”, 
„Instytut” i „Ślepnąć od świateł”. 
W tym roku ukazała się najnow-
sza powieść Żulczyka pt. „Wzgórze 
psów”. Akcja dzieje się w niewiel-
kiej, prowincjonalnej miejscowości 
na wschodzie Polski. To właśnie tej 
powieści prowadzący spotkanie 

poświęcił najwięcej miejsca. 
– Ciekawe jest to, że ta książka 

ma pewne nieoczywiste przesła-
nie – mówił Żulczyk. – Cały czas 
wydawało mi się, że to powieść 
o tym, że sprawiedliwość jest pu-
łapką, kolejną formą przemocy. 
Ostatnio napisała do mnie czytel-
niczka z Gdańska. Napisała, że dla 
niej ta książka jest o tym, że spra-
wiedliwość to nadrzędna wartość, 
która usprawiedliwia wszystko. To 
było zupełnie odwrotne do tego, 
co wcześniej myślałem. Ona zupeł-
nie inaczej to odczytała, w mocny 
sposób. Tak mocny, że aż się prze-
straszyłem, że coś takiego w tej 
książce jest. To pokazuje, że udało 
mi się napisać coś, co żyje własnym 
życiem, do czego można podejść 
w różny sposób i może to wywo-
łać różne reakcje. To najcenniejsze, 

co może spotkać autora. Najgorsze 
to zostać ogłoszonym klasykiem za 
życia. A ja po prostu wkurzam lu-
dzi. Jedni myślą, że moje książki są 
wspaniałe, inni że są beznadziejną 
grafomanią.

Podczas spotkania nie zabrakło 
wątków dotyczących serialu. Żul-
czyk jest jednym ze scenarzystów 
serialu „Belfer”. W Rypinie zdra-
dził, że trwają prace nad kolejną 
produkcją, opartą na jego książce 
„Ślepnąć od świateł”. Reżyserią zajął 
się Krzysztof Skonieczny („Hardkor 
Disko”), a serial będzie można oglą-
dać już w przyszłym roku w HBO. 

Po spotkaniu wszyscy fani lite-
ratury mogli liczyć na podpisanie 
książki i wspólne zdjęcie z gościem 
książnicy. 

(ToB)
fot. MPBP
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Początki działalności ar-
tystycznej chóru sięgają roku 
1987. Wtedy to z  inicjatywy 
Haliny Świdzińskiej, zasłużonej 
nauczycielki, pedagoga i wy-
chowawcy, powołano cztero-
głosowy chór. Śpiewacze grono 
tworzyli głównie nauczyciele 
rypińskich placówek oświato-
wych. Obecnie członkami ze-
społu są pracownicy różnych 
profesji. Od początku powstania 
chóru jego kierownikiem arty-
stycznym oraz dyrygentem jest 
Stefan Dąbrowski, autor wielu 
opracowań muzycznych. Kom-
pozytor m. in. takich utworów 
jak: „Nasz Jubileusz” z okazji 70-
lecia SP nr 1 w Rypinie, „Pieśń 
o Rypinie” z okazji 650-lecia 
miasta oraz „Rok łaski i nadziei” 
z okazji 1000-lecia istnienia 
państwa polskiego. Członkowie 
Belcanto swoje umiejętności 
muzyczne prezentują na licz-
nych przeglądach i festiwalach 
zarówno ogólnokrajowych jak 
i międzynarodowych. Funkcje 
prezesa  chóru sprawuje Barba-
ra Górecka, która śpiewa w nim 
od ponad dwudziestu lat.

– Praca w chórze wymaga 
wielu wyrzeczeń oraz poświę-
conego czasu, ale to co robimy 
sprawia nam wiele radości i sa-
tysfakcji – przyznaje Barbara 
Górecka. – Jesteśmy jak jedna, 
wielka rodzina. Pełniąc funk-
cję prezesa, staram się spełniać 
oczekiwania moich chórzystów. 
Stale poszukuję nowych wy-
zwań, koncertów, festiwali czy 
przeglądów. Dzięki mojej inicja-
tywie, wraz z Rypińskim Domem 
Kultrury, organizowany jest co 

dwa lata Rypiński Przegląd Chó-
rów Amatorskich pod honoro-
wym patronatem burmistrza 
miasta. Udało się również na-
grać naszą pierwszą płytę, zaty-
tułowaną „Kolędy i pastorałki” 
oraz zorganizować z okazji 950-
lecia miasta wspólny śpiew 950 
chórzystów pod hasłem „950 
głosów na 950-lecie Rypina”.

W piątkowej uroczystości 
udział wzięli członkowie i sym-
patycy chóru, a także przedsta-
wiciele lokalnych władz.  Wśród 
licznych gości znaleźli się m. in. 
ks. prałat Tadeusz Zaborny, bur-
mistrz Paweł Grzybowski, prze-
wodniczący rady miasta Jarosław 
Sochacki, dyrektor Rypińskiego 
Domu Kultury Grzegorz Zio-
mek, wicestarosta Marek Tybur-
ski oraz dyrektorzy zespołów 
szkolno-przedszkolnych: Małgo-
rzata Kuźmińska i Janusz Went. 
Nie zabrakło podziękowań za 
dotychczasową działalność ar-
tystyczną chóru oraz okoliczno-
ściowego tortu. Słowa uznania 
oraz gratulacje przekazał bur-
mistrz Paweł Grzybowski.

– Pragnę wyrazić wdzięcz-
ność za tak wspaniałą działal-
ność artystyczną oraz za za-
angażowanie i stałą obecność 
w życiu kulturalnym i społecz-
nym naszego miasta – mówił 
Grzybowski.

Jubileuszowe uroczystości 
zakończył niesamowity koncert 
nauczycielskiego chóru, który 
stanowi niewątpliwą wizytówkę 
artystyczną Rypina.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Belcanto tworzą wyjątkowi ludzie, pełni pasji, otwartości i energii

Dyrygentem chóru od początku jego powstania jest Stefan Dąbrowski

Nie zabrakło podziękowań, gratulacji i życzeń

Publiczność z przyjemnością wysłuchała jubileuszowego koncertu

Barbara Górecka, prezes chóru

Wyjątkowe święto nauczycielskiego chóru
RYPIN  W piątek 10 listopada w sali sesyjnej rypińskiego magistratu zorganizowano uroczystość z okazji 
jubileuszu 30-lecia chóru Belcanto. Były kwiaty, podziękowania i życzenia

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A



FOTORELACJA6 Czwartek 16 listopada 2017 RYPIN–CRY.PL

Imprezę pod hasłem „Na św. 
Marcina najlepsza gęsina z Rypi-
na” zorganizowano w hali wido-
wiskowej Rypińskiego Centrum 
Sportu.

– Festyn na trwałe wpisał 
się w kalendarz miejskich im-
prez i z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością 
– przyznaje burmistrz Paweł 
Grzybowski. – Powodem do 
dumy jest dla nas to, że nasz 
region słynie z najlepszych pod 
względem smaku i właściwo-
ści odżywczych gatunków gęsi, 
przede wszystkim gęsi rypiń-
skiej. Cieszy mnie również, że 
w organizację wydarzenia włą-
czają się nie tylko osoby doro-
słe, ale dzieci i młodzież.

Popołudniowy blok arty-
styczny rozpoczął koncert Miej-
skiej Orkiestry Dętej z Rypina. 
Następnie na scenie swoje umie-
jętności taneczne prezentowały 
przedszkolaki z miejskich placó-

wek. Oryginalny układ tanecz-
ny zaprezentowali członkowie 
Dziecięco-Młodzieżowej Grupy 
Estradowej z Rypina. Przed licz-
nie zgromadzoną publicznością 
wystąpiły również panie z klu-
bu seniora „Srebrny Włos” oraz 
„Wrzosy”.

– Imprezę oceniam pozy-
tywnie – mówi Barbara Cie-
szyńska, mieszkanka Rypina. – 
Przyszłam tu razem ze swoimi 
znajomymi. Podoba mi się ro-
dzinna atmosfera, a przy okazji 
kupiłam parę produktów. Uwa-
żam, że z każdym rokiem przy-
bywa atrakcji.

Uczestnicy pikniku mie-
li okazję spróbować wyrobów 
z gęsiną. Na stoiskach za nie-
wielką kwotę można było nabyć 
m. in. pasztet z gęsiny z suszo-
ną żurawiną, gęsi smalec oraz 
słodkie rogale. O stronę kulinar-
ną sobotniej imprezy zadbały 
przedszkola, szkoły oraz człon-

kinie KGW z powiatu.
– Jesteśmy na festynie po 

raz pierwszy – przyznaje Ma-
riola Ornowska, przewodniczą-
ca KGW w Balinie. – Przygoto-
wane przez nas potrawy cieszą 
się dużym zainteresowaniem. 
Serwujemy smaczny pasztet, 
gęsią szyję nadziewaną farszem, 
pieczone udka oraz domowe 
ciasta. Część gości kojarzy nasze 
stoisko z jarmarków organizo-
wanych przez gminę Rypin.

Najwięcej widzów zgroma-
dził występ satyryka Marcina 
Dańca. Znany artysta w zabaw-
ny, ironiczny i celny sposób ko-
mentując wydarzenia społeczne 
i polityczne, rozbawił przybyłą 
publiczność. Sobotnią imprezę 
zorganizowali: Rypiński Dom 
Kultury, Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej i Urząd Miasta Ry-
pin.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Przed publicznością wystąpiły „Wrzosy”

Nie zabrakło tez występów pań z klubu seniora „Srebrny Włos” Gwiazda wieczoru Marcin Daniec
Imprezę rozpoczął 
burmistrz Paweł Grzybowski

Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie
zachęcała do spróbowania smacznych potraw

Frekwencja dopisała

Dzieci swobodnie prezentowały na scenie swoje umiejętności taneczne

Patriotycznie i rodzinnie
RYPIN  W minioną sobotę setki mieszkańców Rypina bawiły się na pikniku rodzinnym. Atrakcją wieczoru 
był występ kabaretowy jednego z najpopularniejszych polskich satyryków – Marcina Dańca
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W przededniu sobotnich uro-
czystości patriotyczny obowiązek 
wypełnili uczniowie szkół powia-
towych i podopieczni rypińskiego 
domu dziecka. Po odśpiewaniu 
hymnu i złożeniu kwiatów pod 
pomnikiem marszałka Piłsud-
skiego pochód ulicami miasta 
wyruszył w stronę kościoła pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego. 
Akademie z okazji Święta Niepod-
ległości przygotowali uczniowie 
Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Euro-
pejskiej w Rypinie.

– 11 listopada to dzień, któ-
ry jak żaden inny skłania nas 
do refleksji nad istotą patrioty-
zmu – mówi starosta Zbigniew 
Zgórzyński. – Niegdyś mianem 

patrioty określaliśmy żołnierzy, 
powstańców, uczestników bitew, 
którzy trzymając bagnet w dłoni, 
z dumą obnosili się ze swą polsko-
ścią. Współczesna ojczyzna, wolna 
od wojen, zaborów, nie wymaga 
od nas tak dramatycznych po-
święceń, jak przed laty. Mimo to 
uważam, że dzisiejsze znaczenie 
patriotyzmu jest równie ważne. 
Rzeczpospolita przelana krwią 
naszych rodaków, napiętnowana 
męstwem i ofiarnością, powinna 
stanowić dla nas powód do dumy. 
Pamiętajmy, że najcenniejszą 
wartością w państwie jest naród, 
mający poczucie wolności, nie-
ustępliwie dążący do zachowania 
i podtrzymywania suwerenności. 

Manifestujmy nasze przywiązanie 
do flagi, godła, pieśni i symboli 
narodowych.

Sobotnią mszę świętą w in-
tencji ojczyzny odprawił ks. prałat 
Tadeusz Zaborny. Na uroczystość 
z okazji 99 rocznicy odzyskania 
niepodległości przybyły władze 
miasta i powiatu. Po nabożeń-
stwie korowód wraz z orkiestrą, 
harcerzami i pocztami sztan-
darowymi przemaszerował pod 
pomnik Józefa Piłsudskiego. Hołd 
marszałkowi oddali m. in. komba-
tanci, samorządowcy, dyrektorzy 
placówek oświatowych, stowarzy-
szenia oraz mieszkańcy Rypina.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Po mszy ulicami miasta przeszedł korowód

Harcerze rozdawali naklejki w barwach narodowych

Na uroczystości nie mogło zabraknąć pocztów sztandarowych

Kwiaty pod pomnikiem marszałka 
Piłsudskiego złożyli m.in. przedstawicieli rypińskich szkół

Na uroczystości obecny był także Janusz Tyburski, wójt gminy Rypin (w środku)W parku im. Józefa Piłsudskiego zgromadzili się również mieszkańcy Rypina

Uczcili odzyskanie niepodległości
RYPIN/POWIAT  Msza święta, przemarsz i złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego 
– tak przebiegały obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rypinie
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Obchody rozpoczęła msza 
święta w kościele p.w. Stanisława 
Kostki w Ostrowitem. W świątyni 
wystąpili uczniowie, którzy re-
cytowali wiersze o tematyce pa-
triotycznej. Zaprezentowali także 
występ artystyczny „Bez tej mi-
łości nie można żyć”. W asyście 
strażaków jednostek OSP z teren 
gminy uczniowie oraz przedstawi-
ciele samorządu gminnego złożyli 

kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
wydarzenia z 1918 roku. Wyjątko-
wym był też moment, w którym 
liczni zebrani w Szkole Podstawo-
we w Ostrowitem zaśpiewali hymn 
narodowy. Jednym z elementów 
imprezy był przegląd piosenki 
patriotycznej. Uczniowie, którzy 
wzięli w nim udział, zaprezento-
wali m. in. „Legiony”, „Przybyli uła-
ni pod okienko”, „Białe róże”.

Nie brakowało atrakcji, które 
zostały specjalnie przygotowane 
dla uczestników w każdym wieku. 
Dobra zabawa z grupą animacyjną, 
konkursy z nagrodami oraz  mobil-
ne kino w technologii 7D cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem 
także wśród dorosłych. Na każ-
dego czekał słodki poczęstunek. 
Wszystko to było otoczone deko-
racjami w barwach narodowych. 

Z pewnością wydarzenie przygo-
towane przez gminę Brzuze we 
współpracy ze Szkołą Podstawową 
w Ostrowitem oraz ostrowicką pa-
rafią było dobrym pomysłem.

Tego dnia został rozstrzygnię-
ty konkurs plastyczny dla najmłod-
szych uczniów „Gmina Brzuze – 
Moja Mała Ojczyzna”. Zwycięzcy: 
Julia Romanowska  z SP w Ugosz-
czu (klasa 0), Lena Kapuścińska  
z SP w Radzynku (klasa I), Wik-
toria Cichoń z SP w Trąbinie (kla-
sa II) i Bartosz Gołębiewski z SP 
w Ostrowitem (klasa III). Specjalne 
wyróżnienie przyznano pracy Pa-
trycji Kosińskiej. Wyróżnione są 
również prace: Jagody Malisiewicz, 
Mai Brzezickiej, Patrycji Pietrkie-
wicz, Zuzanny Śliwińskiej, Leny 
Rochnowskiej, Klaudii Bonieckiej, 
Agaty Kapuścińskiej, Joanny Ester-
niuk, Adriana Poniatowskiego, Fili-
pa Rafińskiego i Julii Uganowskiej.

– 99. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości mia-
ła w gminie Brzuze szczególnie 
uroczysty przebieg. Msza świę-
ta, prezentacje poezji i piosenki 
patriotycznej, okolicznościowe 
przedstawienie, konkurs plastycz-
ny, to tylko część program – mówi 

wójt Jan Koprowski. – W przygo-
towaniach obok samorządu gminy 
udział wzięły szkoły podstawowe, 
organizacje społeczne, instytucje 
i sołectwa. Rozpoczęliśmy tym sa-
mym obchody stulecia odrodzonej 
niepodległej ojczyzny, do udziału 
w których zaprosiłem społecz-
ność całej gminy. Liczę, że rok 
2018 będzie bogaty w wydarzenia, 
które podkreślą rangę jubileuszu. 
Chciałbym wspomnieć, że na po-
czątku 2018 r. minie również 45 
lat od utworzenia gminy Brzuze 
w wyniku reformy administra-
cyjnej kraju z 1973 r., co będzie 
okazją do podsumowań i refleksji 
nad rozwojem naszej jednostki. 
Dziękuję wszystkim, którzy przy-
gotowywali uroczystości i wzięli 
udział w tegorocznych obchodach 
Narodowego Święta Niepodległo-
ści w Ostrowitem, w szczególności 
dyrektor, pracownikom i rodzi-
com uczniów Szkoły Podstawowej 
w Ostrowitem oraz pozostałych 
szkół, księdzu proboszczowi para-
fii Ostrowite oraz pocztom sztan-
darowym OSP.

Daria Szpejenkowska
fot.nadesłane

Radosne obchody 11 listopada
GMINA BRZUZE  Mieszkańcy gminy Brzuze wspólnie świętowali 99. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uroczystość miała miejsce w kościele w Ostrowitem oraz tamtejszej Szkole Podstawowej
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Gęsina 
na św. Marcina

na św. Marcina
rozkład jazdy

Co roku w ramach marszałkowskiej kampanii organizowane są liczne konkursy. 6 listopada 
rusza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być 

wykonane w dowolnej technice, ale powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać 
formatu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość i trafność doboru środków 

plastycznych w przedstawieniu tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i 
wyróżnienia w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć 

osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 
2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 roku. Liczy się data wpływu przesyłki do 

organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej. Na 

uczestników czekają atrakcyjne nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa 
domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, filmy 
oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz własne przepisy na potrawy z 

gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 
wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną na adres 
Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na 
adres mailowy gesina@kujawsko-pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.

Chcesz pochwalić się, jak rodzinnie świętujesz Dzień Niepodległości na łamach lokalnych 
bądź regionalnych mediów? Wyślij zgłoszenie do 8 listopada do Agnieszki Nowak (Biuro 

Prasowe Urzędu Marszałkowskiego), tel. 56/62-18-590, e-mail: a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl. 
Chętni mogą liczyć na upominki.

Trwają zmagania dla Czytelników tygodników CGD, CLI, CWA i CRY. By powalczyć o tuszkę, 
wystarczy ułożyć krótki wierszyk o gęsiach bądź gęsinie.

Rozpoczynamy tegoroczną kampanię „Kujawsko-pomorska gęsina 
na św. Marcina". Marszałek województwa przeznaczył 2017 tuszek 
dla mieszkańców naszego regionu. U nas można wygrać aż 80!

  Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Promocji Regionu sp. z o.o.
 Przedmiotem konkursu jest 80 gęsich tuszek.
 By wygrać jedną z nich, należy do 23 października 2017 r.
(liczy się data wpływu) na adres redakcji 
(Wydawnictwo Promocji Regionu, ul. Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyń) 
wysłać ułożony przez siebie wierszyk i dołączyć kupon drukowany w tygodniku.
 Prace muszą być autorskie, a kupony oryginalne i prawidłowo wypełnione.
 Długość wiersza jest dowolna, tematyka: gęsi bądź gęsina.
 Jeden autor może nadesłać jeden wiersz.
 24 października 2017 r. nastąpi losowanie laureatów.
 Zwycięzców poinformujemy o wygranej telefonicznie.
 Wybrane prace zostaną opublikowane na naszych łamach.
  Tuszki będą do odbioru w sobotę 4 listopada 2017 r. w Golubiu-Dobrzyniu, 
Rypinie,  Wąbrzeźnie bądź Lipnie. 
 Wydawnictwo Promocji Regionu zastrzega, że w przypadku 
niewystarczającej liczby zgłoszeń ogłosi kolejny konkurs.

  Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Promocji Regionu sp. z o.o.
 Przedmiotem konkursu jest 80 gęsich tuszek.
 By wygrać jedną z nich, należy do 23 października 2017 r.
(liczy się data wpływu) na adres redakcji 
(Wydawnictwo Promocji Regionu, ul. Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyń) 
wysłać ułożony przez siebie wierszyk i dołączyć kupon drukowany w tygodniku.
 Prace muszą być autorskie, a kupony oryginalne i prawidłowo wypełnione.
 Długość wiersza jest dowolna, tematyka: gęsi bądź gęsina.
 Jeden autor może nadesłać jeden wiersz.
 24 października 2017 r. nastąpi losowanie laureatów.
 Zwycięzców poinformujemy o wygranej telefonicznie.
 Wybrane prace zostaną opublikowane na naszych łamach.
  Tuszki będą do odbioru w sobotę 4 listopada 2017 r. w Golubiu-Dobrzyniu, 
Rypinie,  Wąbrzeźnie bądź Lipnie. 
 Wydawnictwo Promocji Regionu zastrzega, że w przypadku 
niewystarczającej liczby zgłoszeń ogłosi kolejny konkurs.

kupon zgłoszeniowy

Imię i nazwisko: ...............................................................................................
Tygodnik (zaznacz właściwy):
CGD     CWA     CLI     CRY
numer telefonu: ...........................................................
wyrażam zgodę na przetwartzanie moich
danych do celów konkursu „Gęsinowe strofy”
..................................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)

Imię i nazwisko: ...........................................................
Tygodnik (zaznacz właściwy):
CGD    CWA    CLI    CRY
numer telefonu: ...........................................................
wyrażam zgodę na przetwartzanie moich
danych do celów konkursu „Gęsinowe strofy”
...........................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)

d 8 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości uzupełniają 

Otradycje świętomarcińskie. Zaczęło się od festynu na toruńskich Jordankach i niecodziennego 
incydentu, który być może dał impuls do powrotu gęsiny na stoły. Jak podaje czasnagesine.pl: „Na 

teren imprezy wmaszerowała wojskowa orkiestra dęta, która grała pieśni patriotyczne. Na trasie jej 
przemarszu znajdował się kojec ze stadkiem gęsi, przywiezionych z zakładu badawczo-hodowlanego w 
Kołudzie Wielkiej, niedaleko Inowrocławia. Gdy orkiestra przechodziła obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi 
wydostały się z ogrodzonego terenu i… pomaszerowały za orkiestrą.”

Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w marketach 
w przystępnej cenie. Wcześniej było rzadko spotykane.

kupon zgłoszeniowy

d 8 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości uzupełniają tradycje Oświętomarcińskie. Zaczęło się od festynu na toruńskich Jordankach i niecodziennego incydentu, który być 
może dał impuls do powrotu gęsiny na stoły. Jak podaje czasnagesine.pl: „Na teren imprezy wmaszerowała 

wojskowa orkiestra dęta, która grała pieśni patriotyczne. Na trasie jej przemarszu znajdował się kojec ze stadkiem 
gęsi, przywiezionych z zakładu badawczo-hodowlanego w Kołudzie Wielkiej, niedaleko Inowrocławia. Gdy 
orkiestra przechodziła obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi wydostały się z ogrodzonego terenu i… pomaszerowały za 
orkiestrą.”

Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w marketach 
w przystępnej cenie. Wcześniej było rzadko spotykane.
Co roku w ramach marszałkowskiej kampanii organizowane są liczne konkursy. 6 listopada rusza konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, ale 
powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać formatu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość i 
trafność doboru środków plastycznych w przedstawieniu tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i 
wyróżnienia w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać 
pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 
roku. Liczy się data wpływu przesyłki do organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej. Na uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 
listopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, filmy oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz 
własne przepisy na potrawy z gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 
wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu 
Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na adres mailowy gesina@kujawsko-
pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.
Chcesz pochwalić się, jak rodzinnie świętujesz Dzień Niepodległości na łamach lokalnych bądź regionalnych 
mediów? Wyślij zgłoszenie do 8 listopada do Agnieszki Nowak (Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego), tel. 56/62-
18-590, e-mail: a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl. Chętni mogą liczyć na upominki.
Trwają zmagania dla Czytelników tygodników CGD, CLI, CWA i CRY. By powalczyć o tuszkę, wystarczy ułożyć krótki 
wierszyk o gęsiach bądź gęsinie.

bohaterką konkursów

A oto kolejne wybrane wiersze spośród tych, które napłynęły od Czytel-
ników na nasz konkurs „Gęsinowe strofy”. 

Smutna rozmowa 
z gąską Marcinową

/opowieści babci Edwiny/

Czemu umilkłaś ptaszyno miła,
Czemu nie gęgasz wesoło?

Czemu tak smutno główkę schyliłaś
I tak żałośnie oglądasz się wkoło?

Masz piękną klatkę z drutu złoconego,
pięknie, bogato przebraną.

Różne przysmaki co dnia każdego
i wodę świeżo zmienianą.

Złocona klatka to moje więzienie,
chociaż jej nie brak piękności.

Ogród zielony nie cieszy mych oczu,
a każdy kąsek gorycz mi przynosi.

Wolałabym stokroć bujać na złocistych 
łanach,

zażywać słodkiej, prawdziwej wolności.
Zobaczyć słońce wschodzące co rano,
głęboko oddychać świeżutkim powie-

trzem.

Lecz mego głosu nikt nie zrozumie,
po co mam gęgać daremno.

Bo mego żalu nikt nie pojmuje,
i nie zapłacze nade mną.

Autorka: Edwina Sławkowska

Gęsinowa tradycja

Idzie śmiało, idzie dróżką.
Mała Gąska, zamiata nóżką.

A ta ścieżka taka wąska
ale drepcze głupia gąska.

Słyszy z dali dźwięki znane.
Ach, to kaczek jest kwakanie!

Ucieszona idzie śmiało.
Jakby tego było mało

widzi na podwórku kurki,
które zatapiają w ziemi pazurki.

Już skrzydełka swe podniosła
ta tłuściutka, mała gąska.

Na podwórze wnet wleciała,
ze wszystkimi się przywitała

i tak głośno zagęgała
lecz się tego nie spodziewała,

że jej szyja piękna, długa,
wspaniała pierś i oba uda 

dumnie spocznie na odświętnym stole,
wtedy nikt nie wspomni o rosole.
Gdzie gęsina w kurkowym sosie
lepsza jest niż pieczone prosię.
Bo to właśnie się tak składa

że co roku 11 listopada
rodzina do uroczystego obiadu siada.

Przecież każdy dobrze wie,
co za danie tego dnia się je.

Tradycyjnie na świętego Marcina
najlepsza jest gęsina!

Autorka: Monika Tomaszewska

Gę! Gę! Gę!
W Gęgałkowie

Wyszły gąski w pole,
Narzekały na niedolę.

Znów świętego jest Marcina
Wkrótce będą nas zażynać!

Taka to już ludzi wola
Aby gościć na ich stołach!

Gę! Gę! Gę!

Nasz gąsiorze, czy uwierzysz?
Może uda nam się przeżyć?

Gę! Gę! Gę! Marzę skrycie!

Poprośmy gospodynię,
aby dała przetrwać zimę!

Wtedy jajek nanosimy
I gąsiątek namnożymy!

A gęsina? Cóż gęsina?
Może lepszy będzie finał
Bez gęsiny na Marcina!

Gę! Gę! Gę!

Autorka: Anna Brodzińska

Pasał gęsi, pasał
Marcin na polanie

Poszły gęsi w szkodę
Oj, mu się dostanie

Na stado w koniczynie
Sąsiad rzeźnik zerka

- Zabiję gąseczki
Oj, będzie wyżerka

Czarninkę ugotuję
Na gęsich podróbkach
W paszteciku będzie
Wspaniała wątróbka

Gęsinkę upiecze 
Z czerwoną kapustą

Potem poczęstuje
Rzeźnikową tłustą

Z gęsiny wspaniałej 
Nic się nie zmarnuje

I na imieniny
Pipek faszeruje

Na ostatnie danie 
To jest przepis taki

Nóżki i żołądki
Owijamy we fl aki

Drogi Czytelniku!
Daniem na Marcina
Najlepsza na świecie

Kołudzka gęsina

Zabierz na obiadek
Całą swą rodzinkę

I przyjeżdżaj do mnie
Na smaczną czarninkę!

Autorka: Agata Walczak

Trwają zmagania plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być 
wykonane w dowolnej technice, ale powinny być 
płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać for-
matu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysło-
wość i trafność doboru środków plastycznych 
w przedstawieniu tematu. Autorzy najlepszych 
prac otrzymają nagrody i wyróżnienia w trzech 
kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace na-
leży dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą 
tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego 
(Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 li-
stopada 2017 roku. Liczy się data wpływu przesyłki 
do organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świąteczne-
go obiadu z gęsiną w roli głównej. Na uczest-
ników czekają atrakcyjne nagrody, między in-
nymi rowery, sprzęt gospodarstwa domowego, 
gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada moż-
na nadsyłać relacje (zdjęcia, fi lmy, sprawozda-
nia tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz 
własne przepisy na potrawy z gęsiny. W zabawie 
mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zo-
stały nagrodzone lub wyróżnione w poprzed-
nich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą 
tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego 
(Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elek-
troniczną (na adres mailowy gesina@kujawsko-
pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 li-
stopada.
Co ciekawe, województwo kujawsko-pomorskie 
jest zagłębiem produkcji gęsiny na krajowy i eu-
ropejski rynek. Nasi producenci dostarczają 
rocznie na stoły smakoszy 1,5 tysiąca ton tego 
wykwintnego mięsa. Pogłowie gęsi w gospodar-
stwach hodowlanych i zagrodach w naszym re-
gionie to ponad 105 tysięcy sztuk, 80 proc. w rol-
nych gospodarstwach rodzinnych. To ponad 12 
proc. produkcji krajowej. W ubiegłym roku od-
notowaliśmy znaczny wzrost w tej dziedzinie 
produkcji mięsnej - o blisko 40 proc. rok do roku. 
Średnia cena gęsiny w skupie wynosi nieco ponad 
7 złotych za kilogram.
Gęsina w statystyce
Produkcja gęsiny to 1 procent wytwarzanego 
w naszym regionie mięsa drobiowego – w ubie-
głym roku do skupu żywca rzeźnego trafi ło ok. 
150 tysięcy ton drobiu, w tym tylko 1,5 tys. ton 
gęsi; wartość tej gęsiny (w skupie) to prawie 11 
milionów złotych. Najwięcej produkujemy mięsa 
kurzego (95 proc.), następne w kolejności są indy-
ki (3,2 proc.).
W woj. kujawsko-pomorskim jemy sporo mięsa – mie-
sięcznie każdy z nas 5,7 kg, co daje dziennie porcję 
blisko dwustugramową i prawie 70 kg rocznie na 
statystycznego mieszkańca Kujaw i Pomorza. Po-
dobnie jak w całym kraju, najwięcej w tym koszy-
ku jest wieprzowiny – drobiu spożywamy 1,7 kg mie-
sięcznie na osobę. Ile jest w tym gęsiny, statystyka 
milczy. Wiemy tylko, że sięgamy po nią coraz czę-
ściej. I to m.in. dzięki akcji „Gęsina na św. Marcina”.

Do czwartku 16 listopada jest czas, by zgłosić swój udział w konkursach związanych z przedsięwzię-
ciem „Gęsina na św. Marcina”. Urząd marszałkowski czeka na prace plastyczne i relacje z rodzinnego 
biesiadowania

Tradycyjnie na świętego MarcinaTradycyjnie na świętego Marcina
najlepsza jest gęsina!

Autorka: Monika TomaszewskaAutorka: Monika Tomaszewska
Drogi Czytelniku!

Daniem na MarcinaDaniem na Marcina
Najlepsza na świecieNajlepsza na świecie

Kołudzka gęsina

Zabierz na obiadekZabierz na obiadek
Całą swą rodzinkęCałą swą rodzinkę

I przyjeżdżaj do mnieI przyjeżdżaj do mnie
Na smaczną czarninkę!Na smaczną czarninkę!

Autorka: Agata WalczakAutorka: Agata Walczak

Czy Pan, czy Pani…

Gąska to piękny i mądry ptak,
już nam historia mówiła tak.

Słyszymy wkoło: ja wolę inny drób!
Kura, kaczka, ach cóż to za ptak!

Jak porównywać można tak.
Czy Pan, czy Pani

wielki szacunek do gęsi ma?
Czy Pan, czy Pani

ten rodzaj drobiu zna?
Gęsi, gąsiątka, pomorskie,

łabędzionose, owsiane, gęgawy.
Barwę mają piękną, dech zapiera,

dziób gruby, twardy, żołądek mięsisty
zje wszystko, co owies, ziemniaki, zie-

lonkę przypomina.
I rośnie i gęga, i gęga i rośnie.

Gęgając ogłasza całemu światu,
Że szyjka, udeczko, gęś i wątróbka

skrzydełko, żołądek, sadełko
na każdy stół zbłądzić już ma,

wszystkim uśmiech radości niech da.
Czy Pan, czy Pani

dobrze wie, jak to wiedzieli nasi przod-
kowie,

jaki rodzaj drobiu wybrać ma
i zapamięta, co gąska najsmaczniejsze 

da?

Autorka: Maria Wiśniewska
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Energia dla wsi 
14 listopada w Przysieku odbyło się 13. Forum Odna-
wialnych Źródeł Energii. Była mowa o energii słonecz-
nej oraz biomasie w postaci szybko rosnących drzew. 

Prawo

Choroby

ARiMR

Żniwa

Sprzęt tonie w błocie

Rozluźnienie przepisów? 
Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany w obrocie ziemią rolną miały chronić 
ją przed wykupem przez zagraniczne podmioty. W efekcie utrudniły życie rolni-
kom, których czeka długa biurokratyczna ścieżka nim powiększą gospodarstwo. 

ASF powoli odpuszcza
Od pewnego czasu nie ma informacji o nowych ogniskach afrykańskiego pomoru 
świń w gospodarstwach rolnych. W niektórych powiatach Mazowsza i Lubelsz-
czyzny złagodzono już restrykcje. 

Komputer zamiast papierów 
Prawdopodobnie od przyszłego roku wnioski o wsparcie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich będą musiały być składane przez internet. 

To najtrudniejsze od kilku lat zbiory kukurydzy. Rol-
nicy często muszą korzystać z pomocy sąsiadów, by 
wyciągać ciągniki i kombajny z pól. Żniwa opóźniły 
się o blisko miesiąc.

OZE

Paszowe na topie
RYNEK  Dobre ceny można ostatnio uzyskać za zboża paszo-
we. Są do tego stopnia atrakcyjne, że przebiły stawki za niektóre 
zboża konsumpcyjne

Niestety, władze państwowe 
nie sprzyjają rozwojowi odnawial-
nych źródeł energii na wsi. Przepi-
sy nie zachęcają do inwestowania 
w instalacje. Priorytetowo trakto-
wana jest energia wytwarzana ze 
spalania węgla. W Przysieku mó-
wiono m.in. o prawnych aspektach 
zakupu i instalacji paneli fotowol-
taicznych. To wciąż najpopularniej-
sza forma oszczędzania na energii.

Ogniwa fotowoltaiczne po-
jawiły się także w naszych okoli-
cach. O tym, jak wielki potencjał 
mają, świadczy przykład niedaw-
no oddanej, największej rolniczej 
elektrowni fotowoltaicznej w USA. 
W miejscowości Randolph mieści 

się gospodarstwo zajmujące się ho-
dowlą kóz. Główne źródło docho-
du to produkcja serów. Właściciele 
postanowili zaryzykować i przy 
udziale 30 proc. wsparcia inwesty-
cji przez władze stanowe, na dachu 
potężnej obory zamontowali ogni-
wa fotowoltaiczne. Konstrukcję do-
stosowano do wymagań technicz-
nych. Nie mogła być zbyt ciężka, by 
dach obory nie zawalił się. Projekt 
pochłonął pół miliona dolarów. Ma 
moc 180 kW, rocznie produkuje 
200 tys. kWh energii. Roczne zyski 
gospodarstwa ze sprzedaży energii 
wynoszą 10 tys. dolarów. Dodajmy, 
że na co dzień farma ma także prąd 
za darmo.                                  (pw)

W naszym rejonie w tym roku 
było wyjątkowo mokro. Ziemia nie 
zdołała obeschnąć po deszczach. 
Rolnicy, na polach których wciąż 
zalega woda, czekają na przymro-
zek, który umożliwi zbiór ciężkim 
sprzętem. Niektórzy zaryzykowali 
i wjechali w mokry grunt, a później 
musieli zmagać się z niebezpiecz-
nym manewrem, jakim jest wy-
ciąganie sprzętu z pola. Przy zbyt 
dużej mocy oraz niewłaściwym 
zamocowaniu pasów lub łańcu-
chów, taki zabieg może zakończyć 
się rozerwaniem kombajnu. 

Rolnicy często popełniają błąd 

polegający na montowaniu łańcu-
cha do zaczepu z tyłu kombajnu. 
Ten zaczep służy do podczepia-
nia przyczepki z hederem i nie 
wytrzyma potężnych sił towa-
rzyszących wyciąganiu kombajnu 
z błota. Jeszcze inni podczepiają 
linki pod tylną oś kombajnu. To 
grozi jeszcze większymi stratami 
i urwaniem osi. Każdy kombajn 
posiada cztery specjalne uchwyty, 
gdzie można mocować linki. Dwa 
z nich są umieszczone w pobliżu 
zbiornika, dwa przed tylną osią. 

(pw)

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi już planuje zmiany. Pod-
stawowym udogodnieniem ma być 
rozszerzenie katalogu osób bliskich 
w rozumieniu ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego o rodzeń-
stwo rodziców, pasierba, zięcia oraz 
synową. Zapis, w którym nie można 

było przekazać ziemi np. zięciowi, 
gdyż nie był on w świetle przepisów 
rodziną, bulwersował wielu miesz-
kańców wsi. Do grona podmiotów, 
które mogą nabyć ziemię rolną za 
zgodą Dyrektora Generalnego Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa mają dołączyć uczelnie, gdy 

czynią to na cele dydaktyczne (np. 
założenie poletek doświadczalnych) 
lub samorządy, które chcą przezna-
czyć grunty na cele publiczne. 

Hamulcem dla rolników jest 
zakaz sprzedaży zakupionej ziemi 
przed upływem 10 lat. Czasem ży-
cie układa się nie po naszej myśli 
i zbycie gruntów może podrepero-
wać domowy budżet. Po zmianach 
ma być to możliwe, jeśli nabywcą 
będzie osoba bliska zbywcy, będą-
ca rolnikiem indywidualnym lub 
młodym rolnikiem. Decyzję wyda-
wać ma Dyrektor Generalny KOWR, 
a nie – jak dotąd – sąd. 

(pw)

Wykrycie ASF nawet u dzików 
było dla rolników wielkim proble-
mem. W skupach oferowano ho-
dowcom niższą cenę. Tak niską, że 
nie pokrywała kosztów produkcji. 
Do tego dodać należy także ko-
nieczność wprowadzenia rygory-
stycznych wymogów weteryna-

ryjnych. W niektórych powiatach, 
gdzie zaobserwowano ASF kilka 
miesięcy temu i od tego momentu 
nie stwierdzono nowych przypad-
ków, trwa procedura łagodzenia 
restrykcji. Musi na nią wyrazić 
zgodę wojewoda. By potwierdzić 
uwolnienie się od choroby, wete-

rynarze przeprowadzili tysiące ba-
dań krwi losowo wybranych świń. 
Obecnie trwają także odstrzały 
prewencyjne dzików. 

Ostatnie przypadki ASF u dzi-
ków stwierdzono w regionie przy-
granicznym. 

(pw)

Póki co, są to zapowiedzi. 
Stosowny projekt prawny tra-
fił jednak do rządu. Nie jest to 
polski wymysł, a dostosowanie 
się do rozporządzenia Komisji 
Europejskiej z 2014 roku. Wyma-
ga ono, by stopniowo przenosić 

administrowanie wnioskami do 
internetu. Według nowych prze-
pisów, rolnicy byliby zmuszeni 
do uzupełniania dokumentów 
w sieci. Ci, którzy nie będą umieli 
tego zrobić, wypełnią wniosek pa-
pierowy, zaniosą do biura ARiMR, 

a tam urzędnik przepisze dane do 
formularza elektronicznego. 

Jeszcze do 2020 roku rolnicy 
mają otrzymywać częściowo wy-
pełnione wnioski papierowe. 

(pw)

sojowa GMO jest popularnym, 
bo dobrym i tanim sposobem 
żywienia zwierząt. Za niespełna 
dwa lata pasze zdrożeją i będzie 
konieczność szukania nowych 
roślin wysokobiałkowych. Już te-
raz przy Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi pracuje zespół ds. 
alternatywnych źródeł białka pa-
szowego. 

(pw)

Ci, którzy nie sprzedali zbóż 
paszowych tuż po żniwach mogą 
zacierać ręce, ponieważ ich ceny 
wzrosły bardzo szybko i teraz jest 
dobry czas na zbyt. Za tonę gro-
chu można dostać ok. 850 zł. Łu-
bin kosztuje od 700 do 860 zł/t, 
w zależności od odmiany i regio-
nu kraju. Kukurydza o wilgotno-
ści 30 proc. znajduje nabywców 
za nawet 400 zł. Najwięcej sprze-
dawcy oferują za śrutę sojową bez 

GMO - około 1600 zł. W ubiegłym 
tygodniu ceny pszenicy paszowej 
niemal dobiły do granicy 700 zł/t, 
co oznacza, że były wyższe niż 
odmian konsumpcyjnych. Winne 
tej sytuacji są przedłużające się 
zbiory kukurydzy. 

Możliwe, że rośliny paszowe 
jeszcze bardziej zyskają na popu-
larności, gdy w 2019 roku zosta-
nie wprowadzony zakaz stosowa-
nia pasz GMO. To właśnie śruta 
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Celem programu jest poprawa 
warunków sanitarnych w szkol-
nych łazienkach oraz edukacja 
uczniów w zakresie właściwego 
dbania o higienę. Placówki z naj-
większą liczbą punktów będą miały 
szansę na remont szkolnej łazien-
ki o wartości 30 tys. zł. Dodatkowo 
100 kolejnym zostanie przekazany 
roczny zapas produktów, które 
pomogą dbać o czystość i higienę

Rywalizacja jest zacięta, bo 
jest o co walczyć. Jak sprawić, aby 
szkoła miała szansę na wygraną? 
Głosować może każdy - wystarczy 

wejść na stronę wzorowalazienka.
pl i zagłosować na wybraną szko-
łę. Jedna osoba może oddać jeden 
głos dziennie, warty jeden punkt. 
Aby zwiększyć szansę na wygraną, 
wystarczy zarejestrować paragon 
z dowolnego produktu Dome-
stos – szkoła otrzyma wtedy głos 
o wartości 20 punktów. Szkoły 
mogą zdobywać także dodatkowe 

punkty, biorąc udział w różnych 
aktywnościach związanych z te-
matem programu, na przykład 
edukacją w zakresie higieny. Do-
datkowe 1000 punktów zdobędą 
placówki, które zorganizują u sie-
bie Światowy Dzień Toalety, ob-
chodzony 19 listopada (musi się on 
odbyć w szkole między do 26 listo-
pada 2017 r.).

Aquadoodle – mata wodna 
Thomas & Friends E72469 TOMY
Wodna mata Aquadoodle marki Thomas & Friends 

umożliwia rozwój zdolności plastycznych małego dziecka. 
Na tej macie dzieci mogą malować, rysować oraz koloro-
wać. W zestawie znajduje się magiczny flamaster do ry-
sowania po macie, który wystarczy napełnić zwykłą, czy-
stą wodą. Co ważne, tym flamastrem dziecko niczego nie 
pobrudzi, a rysunek utworzony na macie po chwili znika 
i można tworzyć kolejne dzieła sztuki. 

W zestawie znajdziemy również stempelek w formie 
lokomotywy z bajki Tomek i Przyjaciele, który pozostawia 
na macie ślady torów. Mata wpływa na rozwój zręczności, 
kreatywności, ćwiczy rękę, a także przygotowuje do zajęć 
przedszkolnych. 

Mata dostępna jest pod linkiem: http://bit.ly/2hMdlvC

Edukacyjny stolik malucha 
- Ucz się i śmiej DRH37 Fisher Price
Kolejnym rodzajem ciekawych zabawek są eduka-

cyjne stoliki. Przedstawiamy stolik edukacyjny marki Fi-
sher Price, z którym maluchy mogą poznawać ciekawe 
piosenki, nowe zwroty, a to wszystko w dwóch językach: 
polskim i angielskim. Edukacyjny stolik jest podzielony na 
cztery moduły: zoo, farmę, domek i sklepik. Każdy mo-
duł jest wyposażony w atrakcyjne elementy wzbudzające 
ciekawość dziecka, nie zabraknie tutaj kręciołków, przy-
cisków, suwaków, zabawkowego telefonu, otwieranych 
i zamykanych drzwiczek. Dziecko może odsłuchać aż 120 
piosenek, włączyć 9 projekcji świetlnych. To nie wszystko! 
Stolik rośnie wraz z dzieckiem. Dzięki specjalnemy suwa-
kowi, dziecko może odkrywać edukacyjne treści na 3 po-
ziomach nauki. Edukacyjny stoliczek jest przystosowany 
dla dzieci od 6 do 36 miesiąca życia. Aby dostosować go 
do starszych dzieci, wystarczy zamontować nóżki. 

Stolik możesz zamówić tu: http://bit.ly/2hcQUPj

Interaktywny pluszak Siostrzyczka 
Szczeniaczka CJY94 Fisher Price
Ten sympatyczny pluszak to zabawka, która pobudzi cie-

kawość każdego małego dziecka. Maluch może uczyć się wraz 
z Siostrzyczką Szczeniaczka wyrażeń, piosenek, melodii – 
pluszak wydaje aż 50 dźwięków! Miękki miś oferuje zabawę 
dzieciom w różnym wieku (od 6 do 36 miesięcy). 3 poziomy 
nauki pozwalają każdemu dziecku rozwijać się w jego wła-
snym tempie. Dla maluchów od 6 miesiąca mamy etap odkry-
wania - pluszak mówi do dziecka prostymi słowami i dźwię-
kami. Dzieci od 12 miesiąca zabawka zachęca do aktywności 
fizycznej i rozwiązywania prostych problemów. Siostrzyczka 
Szczeniaczka na tym etapie zabawy zadaje proste pytania oraz 
wydaje polecenia. Dla dzieci po 18 miesiącu życia przeznaczo-
ny jest etap odgrywania ról, dzięki któremu uczą się poprzez 
naśladowanie. W różnych miejscach na pluszaku znajduje się 
7 punktów, które po naciśnięciu uczą nowych słów, kolorów, 
nazw części ciała, liczb, liter i innych wyrażeń. Podczas zabawy 
dziecko rozwija nie tylko swoje zmysły, ale również zdolności 
manualne. Szczeniaczek ma wbudowane serduszko, pulsujące 
w rytm włączonej muzyki! 

Pluszak czeka pod linkiem: http://bit.ly/2hOlwrf

Jak wybrać interaktywną zabawkę dla dwulatka? 
Podstawą jest bezpieczeństwo. Zabawki interaktywne muszą być wykonane z trwałych materiałów, nie mogą mieć elementów, które mogą szybko oderwać się. Miejsce umieszczenia 
baterii również musi być odpowiednio zabezpieczone. Najlepiej będzie, jeśli taka zabawka spełnia normy bezpieczeństwa i posiada odpowiednie certyfikaty (m.in. deklaracja zgodności 
WE). Ważne jest również to, aby dobrać zabawkę odpowiednią do wieku dziecka. 
Zabawki interaktywne dla dwulatków powinny pobudzać zmysły, rozwijać je. Wiele takich zabawek znajdą Państwo w sklepie Przydomu.pl. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych 
propozycji. 

SzkOłY z nASzEgO REJOnU, bIORąCE UDzIAł w PROgRAMIE
POWIAT LIPNOWSKI: SP 3 Lipno, SP Bobrowniki, SP Dyblin
POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI: SP Lisewo, SP nr 1 i SP nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
POWIAT RYPIŃSKI: SP Ostrowite, SP Półwiesk Mały
POWIAT WĄBRZESKI: SP Dębowa Łąka

Program

Walczą o ładne łazienki
Osiem szkół  walczy w programie marki Domestos „Wzorowa Łazienka”. Moż-
na na nie głosować do końca listopada.

Interaktywne zabawki dla 2-latka
PREzEnTY  W wielu sklepach przed świętami półki aż uginają się od zabawek interaktywnych. Wiele 
z nich to gadżety, które mają pomóc dzieciom poznać świat. I tutaj rodzi się dylemat: która zabawka bę-
dzie najlepsza? Sprawdźmy!



Czwartek 16 listopada 201712 KULTURA 

Podczas tegorocznego jarmar-
ku będą prezentowane prace twór-
ców ludowych, rękodzielników, 
lokalnych artystów, a także regio-
nalne produkty spożywcze oraz 
ozdoby bożonarodzeniowe.

Wąbrzeski Dom Kultury do 
udziału w wydarzeniu zaprasza 

lokalnych i zamiejscowych przed-
siębiorców produkujących artykuły 
żywnościowe, koła gospodyń wiej-
skich, pszczelarzy, cukiernie oraz 
osoby indywidualne, zajmujące się 
produkcją ekologicznej żywności. 
Nie zabraknie miejsca dla artystów, 
którzy tworzą świąteczne ozdoby. 

Dodatkową atrakcją, zwłaszcza dla 
najmłodszych, będzie wizyta miko-
łaja, który zabierze ze sobą słodkie 
prezenty. 

Wystawcy proszeni są o wypeł-
nienie karty zgłoszeniowej (dostęp-
nej na stronie www.wdkwabrzezno.
pl) i przesłanie jej na adres: anima-
cja@wdkwabrzezno.pl lub Wąbrze-
ski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 
87-200 Wąbrzeźno, do 4 grudnia. 
Bliższych informacji udziela Dorota 
Otremba – kierownik Działu Ani-
macji WDK pod nr. tel. 56 688 1727, 
wew. 24 lub 535 436 071.

(ToB)

Szlachetna Paczka to akcja 
ogólnopolska. Polega na przygo-
towaniu paczki dla rodzin, które 
znajdują się w potrzebie. Są to naj-
częściej osoby chore lub niepełno-
sprawne, samotne, w podeszłym 
wieku, dotknięte nieszczęśliwym 
zdarzeniem losowym oraz rodziny 
wielodzietne lub osoby samotnie 
wychowujące dzieci. 

W sobotę 18 listopada na ogól-
nopolskiej stronie www.szlachet-
napaczka.pl zostanie otwarta baza 
rodzin, wraz z opisami ich aktual-
nej sytuacji życiowej. Po wybraniu 
rodziny lub kilku rodzin, należy 

zwrócić się do wolontariuszy, dzia-
łających także lokalnie. Okazję do 
spotkania ze społecznikami będą 
mieli mieszkańcy powiatu rypiń-
skiego i okolic. W niedzielę 19 listo-
pada w hali Rypińskiego Centrum 
Sportu, w godz. 16.00-19.00, odbę-
dzie się duża impreza charytatyw-
na, ale i kulturalna. Organizatorzy 
przygotowali szereg atrakcji. 

Na scenie pojawią się m.in. 
Korniki. To dziecięcy zespół, któ-
ry ma na swoim koncie już dwie 
płyty. Pierwszy album Korników 
zawiera piosenki dla dzieci w wie-
ku 6-9 lat, utrzymane w stylisty-

ce rock’n’rolla lat pięćdziesiątych 
oraz folku. Artyści byli zapraszani 
do radiowej Trójki, biorąc udział 
m.in. w audycji „Zagadkowa nie-
dziela” Katarzyny Stoparczyk oraz 
w programie „Jedynka dzieciom” 
Agnieszki Kunikowskiej. Takie pio-
senki jak: „Niezwykła gwiazda” czy 
„Przerażający jeż” do dziś są grane 
w stajach radiowych. W czerwcu 
tego roku ukazał się drugi krążek 
zatytułowany „Zajęcia dodatkowe”. 

W niedzielę będzie można zo-
baczyć także występy Dziecięco-
Młodzieżowej Grupy Estradowej. 
Członkowie zespołu są przygoto-
wywani wszechstronnie, od tańców 
latynoamerykańskich, po taniec 
nowoczesny, modern jazz czy ta-
niec towarzyski sportowy. Tancerze 
mają na swoim koncie duże sukce-
sy. Grupa dwukrotnie sięgnęła po 
Grand Prix na Letnim Festiwalu 
Tańca Piotra Galińskiego w Wiśle. 
We wrześniu tego roku zdobyła 
trzecie miejsce na mistrzostwach 
Polski w Opolu Lubelskim. 

Gwiazdą wieczoru będzie for-
macja Eratox, znana z takich prze-
bojów jak: „Dziewczyna ze zdjęcia”, 
„Anka Barmanka”, „Będę czekał na 
Ciebie”. 

– Zaczynaliśmy od wesel, za-
baw wiejskich, imprez w klubach. 
Udało się rozkręcić  działalność 
i mieliśmy swoje pięć minut w pro-
gramie Disco Star, który wygrali-
śmy – mówili na łamach naszego 
tygodnika członkowie zespołu. 

Kampania Szlachetnej Paczki 
potrwa od 18 listopada do week-
endu 9-10 grudnia. Wtedy też dar-
czyńcy mogą dostarczyć gotową 
paczkę do wolontariuszy. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne

Wąbrzeźno

Jarmark coraz bliżej 
W niedzielę 10 grudnia na Placu Jana Pawła II w Wą-
brzeźnie wystawcy z całego regionu będą mogli wziąć 
udział w Miejskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. 
Zgłoszenia są przyjmowane do 4 grudnia. 

Lipno
 W piątek 24 listopada o 17.00 w kinie Nawojka, w ramach Dys-

kusyjnego Klubu Filmowego, będzie można obejrzeć film „Maudie”. 
To opowieść o życiu ludowej malarki Maud Lewis, uważanej za jedną 
z najważniejszych kanadyjskich artystek. Po seansie planowane jest 
spotkanie z artystką Jolantą Zaniewską. Bilety kosztują 10 zł.

 W sobotę 2 grudnia o 17.00 w tym samym miejscu wystąpi 
Mariusz Kalaga. To artysta wykonujący m.in. muzykę country. Bilety 
kosztują 40 zł i są do nabycia w sekretariacie MCK.

Wąbrzeźno
 W środę 15 listopada o 17.00 w domu kultury zostanie otwarta 

wystawa połączona z wręczeniem nagród laureatom konkursów „LGD 
w obiektywie – 4 pory roku” i „LGD z zabytkiem w tle”. Fotografie 
będzie można oglądać do 29 listopada w WDK, w godzinach pracy 
jednostki. 

 W środę 22 listopada o 18.00 w tym samym miejscu Waldemar 
Okoński będzie promował publikację „Okiem satyry...”. Autor katalogu 
jest mieszkańcem Wąbrzeźna. Pracował jako nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Orłowie i Płużnicy. Zajmował się też reklamą, projek-
towaniem znaczków graficznych, liternictwem oraz ilustracją. W la-
tach 1998-2006 był radnym w Rady Gminy Płużnica. Jego pasją jest 
malarstwo, rysunek, grafika i liternictwo. Podczas spotkania będzie 
możliwość nabycia publikacji w promocyjnej cenie. 

 W piątek 1 grudnia w godz. 17.00-18.30 zostaną poprowadzone 
warsztaty świąteczno-animacyjne dla dzieci, które ukończyły 6 lat. 
Przedmiotem zajęć będą kolorowe bombki wykonane własnoręcznie 
przez dzieci. Ponadto nie zabraknie zabaw i tanecznych animacji 
związanych ze zbliżającymi się świętami. Zapisy są przyjmowane 
do 17 listopada w Dziale Animacji Kultury WDK (tel. 56 688 17 27). 
Należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz wpłacić 20 zł. Liczba miejsc 
ograniczona. 

 Wąbrzeski Dom Kultury ogłosił dziesiątą edycję Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”. Im-
preza odbędzie się w niedzielę 3 grudnia o 10.00. Festiwal jest ski-
erowany do dzieci i młodzieży. Artyści będą oceniani w kategoriach: 
wokaliści – 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat oraz zespoły i duety – kat-
egoria open. Każdy z uczestników musi wykonać dwa utwory, w tym 
jeden obowiązkowo z repertuaru Jacka Cygana. Regulamin oraz karta 
zgłoszeniowa znajdują się na stronie: www.wdkwabrzezno.pl. Więcej 
informacji można uzyskać w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 
17 27, wew. 24, 535 436 071. 

 7 grudnia w WDK tradycyjnie zostanie rozegrany Mikołajkowy 
Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży. Nad rozgrywkami czuwać 
będzie Arkadiusz Żabiński. Na zwycięzców czekają nagrody. Więcej 
informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071. Zapisy są 
przyjmowane do 30 listopada. Początek o 17.00. 

Golub-Dobrzyñ 
 W każdą środę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza 

na bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku życia. 
Zapisy są przyjmowane w bibliotece przy ul. Żeromskiego 11 oraz 
telefonicznie pod numerem: 56 683 24 05. 

 W piątek 17 listopada o 18.00 w Domu Kultury zostanie wys-
tawiony spektakl „Gusła”, na podstawie „Dziadów cz. II” Adama Mick-
iewicza. Bezpłatne zaproszenia można odebrać w sekretariacie DK. 

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół muzy-
cznych do udziału w 26. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym 
im. Fryderyka Chopina. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży do 
16. roku życia. Muzyczną rywalizację oceni międzynarodowe jury, 
któremu przewodniczyć będzie prof. Andrzej Jasiński. Na laureatów 
czekają nagrody finansowe i specjalne. Konkurs odbędzie się w dniach 
18- 20 maja 2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 
2018 r. Więcej na stronie www.szafrania.art.pl.

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?Startuje 
Szlachetna Paczka

RYPIN  W sobotę 18 listopada w całej Polsce zostanie otwar-
ta baza rodzin w ramach akcji społecznej Szlachetna Paczka. 
Dzień później warto wybrać się do Rypińskiego Centrum Spor-
tu. Wolontariusze przygotowali szereg atrakcji. Wystąpi m.in. 
gwiazda muzyki tanecznej – Eratox 
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!    
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny    
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Mam prawo odc. 10,    
09:35  śledczy Anity Gargas odc. 50,    
10:15 Doktor Quinn odc. 8, - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 2 s. 5, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy   
12:30 Agropogoda 
12:35  rolniczy  
12:55 Rekordziści w świecie zwierząt 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 135, - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 5,  sportowy 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 34, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
18:00 Klan odc. 3204, - telenowela 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 69,  
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 237, - serial 
21:20 Sprawa dla reportera - reportaż 
22:20 Warto rozmawiać  
23:30 Urodziłam się pierwszego 
 września - dokumentalny 
00:30 Wygrany - obyczajowy 

05:20 Ukryta prawda 
 odc. 73, - serial 
06:20 Szpital odc. 192, - serial 
07:15 Sąd rodzinny odc. 125, - serial 
08:15 Zaklinaczka duchów 
 odc. 10 s. 2, - serial 
09:10 Brzydula odc. 151, - serial 
09:45 Brzydula odc. 152, - serial 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda 
 odc. 467, - serial 
12:55 Sąd rodzinny 
 odc. 126, - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 366, - serial 
14:55 Szpital odc. 193, - serial 
15:55 Druga szansa odc. 10, - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 11 s. 2, - serial 
17:55 Brzydula 
 odc. 153, - serial 
18:30 Brzydula 
 odc. 154, - serial 
19:00 Ukryta prawda 
 odc. 468, - serial 
20:00 Powrót do Streetsville 
 - obyczajowy 
21:45 Oszuści 
 odc. 2 s. 1, - serial 
22:45 Niewierni 
 odc. 2 s. 1, - serial 
23:45 Nowe życie 
 - thriller 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 9, - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 10, - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 17, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 44, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 45, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 5 s. 3, - serial 
10:00 Esmeralda odc. 35, - telenowela   
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 165, Serial akcji   
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 155, - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 156,- serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 165,  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 181, - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 36, - telenowela 
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 166, Serial akcji 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 352, - serial   
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 147, - serial 
21:00 Monstrum - horror 
22:40 Włatcy móch odc. 29, - serial 
23:10 Włatcy móch odc. 30, - - serial 
23:40 Spadkobiercy 
 odc. 12, - rozrywka 
00:45 Interwencja

06:00 To moje życie! 
 odc. 162, - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13, - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze
 odc. 16 s. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 7, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 9 s. 10, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 7, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 4, - serial 
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 259, - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 11, - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 52, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 1, - serial 
17:15 Wojny owe: Kanada 
 odc. 21, - serial 
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17, - serial 
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18, - serial 
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 328 s. 15, - serial 
20:00 Taxi III - komedia 
21:50 Dziewczyna z sąsiedztwa 
 - komedia 
23:55 American Pie: Naga mila 
 - komedia 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 54,  

08:05 Dezerterzy odc. 62,  

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Którędy po sztukę odc. 61,  

09:10 Lekcje pana Kuki - obyczajowy 

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 2, - serial 

12:45 Tatarak - obyczajowy 

13:40 Syzyfowe prace - obyczajowy 

15:25 Chuligan literacki  

16:00 Lekcje pana Kuki - obyczajowy   

17:45 Studio Kultura - rozmowy  

18:05 Fresh Dressed - dokumentalny 

19:45 Słonioga - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Bitwa o Algier - wojenny 

22:20 Zakładka odc. 11,  

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 54,  

23:00 Muzeum niewinności 

Dokumentacja fi lmowa 

00:45 Na koniec świata 

 - psychologiczny 

06:50 Był taki dzień odc. 351, - felieton 
06:55 Ściśle tajne - rzecz o wojskowych
  służbach specjalnych 
 - dokumentalny   
07:50 Wojciech Cejrowski - boso przez
 świat odc. 41, - reportaż 
08:30 Z archiwum kabaretu Tey, 
 czyli RetroTEYada 
 odc. 11, - rozrywka 
09:10 W labiryncie 
 odc. 118, - telenowela 
09:45 Kronika olimpijska 
 odc. 3, - dokumentalny 
10:10 Kronika olimpijska 
 odc. 4, - dokumentalny 
10:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 14, - serial 
11:55 Flesz historii  
12:20 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii
 Krajowej odc. 8, - dokumentalny 
12:40 Nowe Ateny  
13:40 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii - historyczny 
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 188, - historyczny   
14:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 189, - historyczny 
15:10 Encyklopedia II wojny światowej
 odc. 25, - serial 
15:35 Księżna Diana. Własnymi
  słowami - dokumentalny   
16:45 Havel - dokumentalny 
17:40 Czas honoru 
 odc. 39, - serial 
18:40 Taśmy bezpieki 
 odc. 25, - dokumentalny 
19:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 190, - historyczny 
19:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 191, - historyczny 
20:10 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii 
 - historyczny 
20:40 Liberty ships. Statki wolności 
 odc. 1, - dokumentalny 
21:45 Boża podszewka odc. 5, - serial 
22:55 Spór o historię odc. 159, 
 - historyczny 
23:40 Ośmiornica odc. 45 s. 6, - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia    
08:40 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial   
09:00 Na zdrowie  poradnikowy   
09:25 Młodzi Światu - reportaż 
09:35 Święty na każdy dzień   
09:40 Naprotechnologia odc. 6
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone    
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton   
11:35 Historia i architektura Polski w 
 rysunkach prof. Ryszarda 
 Natusiewicza 
11:50 Niezwykłości przyrody Nowej 
 Zelandii - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż   
13:20 W promieniach miłosierdzia 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Uśmiechnij się z Kiepurą - 
 Kiepura i Eggerth zakochani... 
 w operetce odc. 2, - koncert   
15:00 Z wiarą na głęboką wodę 
 - wspomnienie o biskupie Albinie  
 Małysiaku - dokumentalny 
15:40 Marana - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat    
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny   
16:40 Ivato - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”    
17:00 Moje leczenie wodą 
17:30 Okiem kamery - reportaż   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone    
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Superksięga odc. 11, - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia    
22:00 Fundusze Europejskie odc. 3,    
22:30 Idźcie! i nauczajcie… 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny   

06:05 Rodzinka.pl odc. 180 s. 8, - serial 
06:35 Sztuka codzienności 
 odc. 28, - reportaż 
07:05 M jak miłość odc. 166, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie    
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia odc. 1741, 
 - serial 
11:40 Na dobre i na złe odc. 487, 
 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 25, - serial 
13:40 Na sygnale odc. 80, - serial 
14:20 Dzika przyroda Bliskiego i  
 Środkowego Wschodu odc. 2, 
 - dokumentalny 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 685, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 54, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Pogoda 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1741,- serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1742,- serial 
20:40 Pierwsza randka odc. 23, - 
rozrywka 
21:45 Miasto skarbów odc. 10, - serial 
22:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 4, - serial 
23:40 Milion dolarów 
 - komediodramat 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 7 s. 12, - reality show 
07:50 Doradca smaku odc. 5, - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2125,  
10:55 Ukryta prawda odc. 833, - serial   
12:00 Szkoła odc. 485, - serial   
13:00 19+ odc. 186, - serial   
13:30 Szpital odc. 722, - serial   
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 4, - reality show 
15:30 Szkoła odc. 486, - serial   
16:30 19+ odc. 187, - serial   
17:00 Ukryta prawda 
 odc. 834, - serial   
18:00 Szpital odc. 723, - serial   
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 
 - wiem czym odycham odc. 3,  
19:50 Uwaga! 
 odc. 5133, -  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 2, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej 
 odc. 2583, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 101,  
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 11 s. 16, - reality show   
22:30 Och, Karol II - komedia 
00:50 Przypadek 39 
 - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 556, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 758, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 759, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 63, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 355, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 283, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 684, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2569, - serial   
14:45 Dlaczego ja? odc. 730, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3511, -  reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 174, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 162, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2570, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 50, - serial 
20:05 Nasz nowy dom 
 odc. 105, - reality show 
21:10 Przyjaciółki odc. 121, - serial 
22:15 Zdrady odc. 122, - serial 
23:15 W stronę słońca - thriller 

09:10 Brzydula 07:25 Kacze opowieści 20:00 Taxi III 08:05 Dezerterzy 14:10 Sensacje XX wieku

19:25 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Przystojny Karol jest człowiekiem sukcesu _ ma 
świetną posadę i atrakcyjną narzeczoną. Mimo zalet 
Marysi nie potrafi  dotrzymać jej wierności. Gdy 
kobieta odkrywa zdradę, obmyśla perfi dną zemstę.

Były agent CIA zostaje przydzielony do pomocy 
w znalezieniu mordercy gubernatora Tokio. 
Odkrywa, że w morderstwo to zamieszany jest 
przywódca Yakuza, który chce stworzyć sieć 
dystrybucji narkotyków.

„W stronę słońca”
(2005r.) Polsat 23:15

„Och, Karol II”
(2011r.) TVN 22:30
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!    
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny    
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 48,  
09:40 Rodzinny ekspres 
 odc. 9,  poradnikowy 
10:10 Doktor Quinn odc. 9, - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 3 s. 5, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy   
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność w rolnictwie 
 odc. 4,  rolniczy 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 8, - serial 
13:25 Rejs dookoła swiata - rozrywka 
14:00 Elif odc. 136, - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 6,  sportowy 
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie...  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 35, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?  muzyczny 
17:55 Biało-Czerwoni odc. 6,  sportowy 
18:00 Puchar Świata 
 w Wiśle Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 8,  
21:20 Sayonara Melodramat 
23:55 Idy marcowe - obyczajowy

05:20 Ukryta prawda odc. 74, - serial 
06:20 Szpital odc. 193, - serial 
07:15 Sąd rodzinny odc. 126, - serial 
08:15 Zaklinaczka duchów 
 odc. 11 s. 2, - serial 
09:10 Brzydula odc. 153, - serial 
09:45 Brzydula odc. 154, - serial 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda odc. 468, - serial 
12:55 Sąd rodzinny odc. 127, - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 367, - serial 
14:55 Szpital odc. 194, - serial 
15:55 Druga szansa 
 odc. 11 s. 1, - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 12 s. 2, - serial 
17:55 Brzydula 
 odc. 155, - serial 
18:30 Brzydula 
 odc. 156, - serial 
19:00 Ukryta prawda 
 odc. 469, - serial 
20:00 Greystoke: legenda 
 Tarzana, władcy małp 
 - przygodowy 
22:50 Złap mnie, jeśli potrafi sz 
 - sensacyjny 
01:45 Zabójcza broń 
 odc. 7, - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 10, - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 11, - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 18, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 46, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 47, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 6 s. 3, - serial 
10:00 Esmeralda odc. 36, - telenowela   
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 166, - serial   
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 157, - serial 
13:00 Galileo 
 odc. 650, - popularnonaukowy   
14:00 Galileo 
 odc. 651, - popularnonaukowy   
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 182, - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 37, - telenowela 
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 167, - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353, - serial   
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354, - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 7, - 
serial   
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 144, - serial   
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 145, - serial   
23:00 Monstrum - horror   
00:40 Królestwo małp 
 odc. 2 s. 1, - serial 

06:00 To moje życie! 
 odc. 163, - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14, - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 17 s. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 7, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 10 s. 10, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 7, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 4, - serial 
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 260, - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 12, - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 1, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 2, - serial 
17:15 Wojny owe: Kanada 
 odc. 22, - serial 
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18, - serial 
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19, - serial 
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 329 s. 15, - serial 
20:00 Zabójczy cel - thriller 
21:55 Ghost Rider - sensacyjny 
00:05 Śmiertelna wyliczanka - thriller 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 55,  
08:10 Informacje kulturalne 
08:30 Pamiętnik znaleziony w garbie 
 - obyczajowy 
10:25 Pavoncello Nowele fi lmowe 
11:00 Rzeka kłamstwa 
 odc. 3, - serial 
12:35 Gaude Mater 2007 
 - H. M. Górecki 
 - utwory chóralne - koncert 
13:25 Karol Szymanowski - III symfonia 
 „Pieśń o nocy” op. 27 - koncert 
14:05 Piękny był pogrzeb, ludzie 
 płakali - obyczajowy 
15:05 Pegaz odc. 55, - kulturalny 
16:10 Pamiętnik znaleziony 
 w garbie - obyczajowy   
18:05 Studio Kultura - rozmowy  
18:20 Mój najszczęśliwszy dzień. 
 Marian Turski - dokumentalny 
19:35 Videofan odc. 82 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wstęp do fi lmu odc. 73,  
20:25 M - morderca 
 - kryminalny 
22:25 Tygodnik kulturalny 
 - kulturalny 
23:10 Dziennik fi lozofa odc. 55,  
23:25 RITO - Benefi s Piotra 
 Pawlaka - artystyczny 
00:35 Bitwa o Algier - wojenny   

06:50 Był taki dzień odc. 352, - felieton 
06:55 Havel - dokumentalny   
07:50 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 42, - reportaż 
08:25 Z archiwum kabaretu Tey, czyli 
 RetroTEYada odc. 12, - rozrywka 
09:15 W labiryncie 
 odc. 119, - telenowela 
09:45 Rówieśnicy Niepodległości 
 - dokumentalny   
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 15, - serial 
11:50 Taśmy bezpieki 
 odc. 25, - dokumentalny 
12:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 12, - serial 
12:50 Podróże z historią 
 odc. 36, - historyczny 
13:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
 - historyczny 
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 190, - historyczny   
14:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 191, - historyczny   
14:55 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
 odc. 12, - historyczny 
15:30 Starożytni Rzymianie 
 odc. 3, - serial 
16:45 Fotograf Solidarności 
 - dokumentalny 
17:55 Czas honoru 
 odc. 40, Serial wojenny 
18:55 Goniec historyczny IPN 
 odc. 6  
19:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 192, - historyczny 
19:45 Sensacje XX wieku 
 odc. 193, - historyczny 
20:15 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 12, - reportaż 
20:45 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 5, - serial 
21:40 Boża podszewka odc. 6, - serial 
22:50 Szerokie tory odc. 140, - reportaż 
23:25 Ośmiornica odc. 46 s. 6, - serial 
00:30 Ułańska ballada 
 odc. 2, Film przygodowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia    
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 11, - serial   
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat    
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone    
11:25 Głos Polski - felieton   
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa 
 odc. 7, - serial 
11:50 Adoracja w Kalkucie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Idźcie! i nauczajcie… 
 - dokumentalny   
14:30 W Solankowej Dolinie 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do 
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Kierunek Syberia odc. 2, - serial   
17:00 Fundusze Europejskie odc. 4,    
17:30 Okiem kamery - reportaż   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”    
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu    
19:30 Jesteśmy katolikami 
 odc. 7, - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton   
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego 
 Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia    
22:00 Józef z Egiptu odc. 26, - serial 
22:40 Samuraj Chrystusa 
 - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl odc. 181, - serial 
06:35 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 87, - reportaż 
07:05 M jak miłość odc. 167, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie    
11:00 Panorama 
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1742, - serial 
11:55 Postaw na milion  
12:55 Tylko z tobą odc. 26, - serial 
13:50 Na sygnale odc. 81, - serial 
14:25 Coś dla Ciebie odc. 128,  
14:50 Ewangelicki Gdańsk - reportaż 
15:30 Janosik odc. 7, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 55, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1742, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1743, - serial 
20:40 O mnie się nie martw 
 odc. 89 s. 7, - serial 
21:40 Rodzinka.pl 
 odc. 220 s. 11, - serial 
22:10 Pod wspólnym niebem 
 odc. 9, - serial 
22:50 Anatomia zła - thriller 
01:00 Milion dolarów 
 - komediodramat 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 8 s. 12, - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 2, - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2126,  
10:55 Ukryta prawda 
 odc. 834, - serial   
12:00 Szkoła odc. 486, - serial   
13:00 19+ odc. 187, - serial   
13:30 Szpital odc. 723, - serial   
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 1 s. 5, - reality show 
15:30 Szkoła odc. 487, - serial   
16:30 19+ odc. 188, - serial   
17:00 Ukryta prawda 
 odc. 835, - serial   
18:00 Szpital 
 odc. 724, - serial   
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 4,  
19:50 Uwaga! 
 odc. 5134, -  reporterów 
20:00 Gwiezdne wojny: Przebudzenie 
 Mocy - science fi ction 
22:55 Kobieta-kot 
 - sensacyjny 
01:05 Kuba Wojewódzki 
 odc. 11 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 557, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 760, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 761, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 64, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 356, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 284, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 685, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2570, - serial   
14:45 Dlaczego ja? odc. 731, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3512, 
16:30 Na ratunek 112 odc. 175, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 163, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2571, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 416, - serial 
20:05 Fantastyczna czwórka 
 - sensacyjny 
22:15 Faceci w czerni III 
 - science fi ction 
00:45 Kochankowie z Księżyca 
 - komedia 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 22:25 Tygodnik kulturalny 12:50 Podróże z historią

19:30 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

30 lat po bitwie o Endor Imperium zostaje zastąpione 
przez Najwyższy Porządek, który chce przejąć 
władzę nad Galaktyką. Przeciwko niemu powstaje 
Ruch Oporu, kierowany przez generał Leię Organę.

Płatny zabójca, Lulek, warunkowo wychodzi 
z więzienia. Prokurator, który przed laty prowadził 
jego sprawę, składa mu propozycję _ Lulek ma 
zabić komendanta Centralnego Biura Śledczego.

„Anatomia zła”
(2015r.) TVP2 22:50

„Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”
(2015r.) TVN 20:00
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14:15 Ojciec Mateusz

05:35 Jaka to melodia?  muzyczny   
06:05 Sprawa dla reportera - reportaż   
07:00 Naszaarmia.pl odc. 291,  
07:30 Rok w ogrodzie  poradnikowy 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 12,  poradnikowy 
08:15 Człowiek zwany koniem 
 - western 
10:15 Ptaki ciernistych krzewów 
 odc. 9, - serial 
11:10 Ptaki ciernistych krzewów 
 odc. 10, - serial 
12:05 Studio Raban 
 odc. 9, 
12:35 Mosty Ameryki. Historia Rudolfa 
 Modrzejewskiego odc. 1, - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 167, - kulinarny 
14:15 Ojciec Mateusz odc. 237, - serial   
15:15 Sukces zaczyna się od marzeń 
15:35 Puchar Świata 
 w Wiśle Skoki narciarskie   
16:00 Puchar Świata 
 w Wiśle Skoki narciarskie
17:05 Teleexpress 
17:15 Puchar Świata 
 w Wiśle Skoki narciarskie   
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 70,  
18:55 Jaka to melodia?  muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Komisarz Alex odc. 127, - serial 
21:10 Poltergeist - horror 
22:50 Mów mi Dave - science fi ction 
00:30 Sayonara Melodramat   

05:50 Ukryta prawda odc. 75, - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Druga szansa odc. 7, - serial 

09:55 Druga szansa odc. 8, - serial 

10:55 Brzydula 

 odc. 147, - serial 

11:30 Brzydula 

 odc. 148, - serial 

12:05 Brzydula 

 odc. 149, - serial 

12:40 Brzydula 

 odc. 150, - serial 

13:15 Brzydula 

 odc. 151, - serial 

13:50 Brzydula 

 odc. 152, - serial 

14:20 Brzydula 

 odc. 153, - serial 

14:55 Andre - przygodowy 

16:55 Kroniki Spiderwick 

 - przygodowy 

19:00 Wytańczyć marzenia 

 - obyczajowy 

21:25 Ojciec chrzestny II - sensacyjny 

01:45 Priscilla: Wyprawa po 

 wolność - dokumentalny 

06:00 Kacze opowieści odc. 19, - serial 
06:30 Kacze opowieści odc. 20, - serial 
06:55 Kacze opowieści odc. 21, - serial 
07:30 Kacze opowieści odc. 22, - serial 
07:55 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 48, - serial 
08:25 Garfi eld Show Serial dla dzieci 
08:45 Rainy, superpies - obyczajowy   
10:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 350, - serial   
11:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 351, - serial   
12:30 Policjantki i policjanci 
 odc. 352, - serial   
13:30 STOP Drogówka 
 odc. 166,  policyjny 
14:40 Twoje, moje i nasze - komedia   
16:30 Siedem dusz - obyczajowy 
19:00 Galileo odc. 652,  
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353, - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354, - serial 
22:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 146, - serial 
23:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 147, - serial 
00:00 Bez odwrotu 
 - sensacyjny 

06:00 Niesamowite! 
 odc. 10, - serial 
06:30 Niesamowite! 
 odc. 11, - serial 
07:00 Taki jest świat 
 odc. 33 s. 3,  
07:50 Lekarze na start 
 odc. 42, - serial 
08:35 Lekarze na start 
 odc. 43, - serial 
09:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 1, - serial 
10:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2, - serial 
11:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3, - serial 
12:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 4, - serial 
13:00 Kochanie, zmniejszyliśmy siebie 
 - komedia 
14:35 Ace Ventura: psi detektyw 
 - komedia 
16:25 Mistrz kierownicy ucieka III 
 - komedia 
18:20 Taxi III - - komedia 
20:00 Prowokacja 
 - sensacyjny 
21:55 Maczeta 
 - sensacyjny 
00:00 Dziewczyna z sąsiedztwa 
 - komedia

08:00 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 2, - serial 
08:40 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 3, - serial 
09:15 Informacje kulturalne 
09:35 Korowód - artystyczny 
10:15 Śpiewa Anna German - koncert 
10:45 Którędy po sztukę odc. 61,  
11:00 Kierunek Kultura  
11:35 Tygodnik kulturalny - kulturalny 
12:25 Szlakiem Kolberga 
 odc. 17, - kulturalny 
13:05 Prowokator 
 - sensacyjny 
14:45 Wydarzenie aktualne 
 - reportaż 
15:15 Długa noc poślubna 
 - obyczajowy 
16:20 Kierunek Kultura  
16:55 Złote czasy radia 
 - komedia 
18:30 Dranie w kinie 
 odc. 12,  
19:15 Legendy rocka 
 odc. 1, - serial 
20:20 Blue Velvet 
 - thriller 
22:30 Wieczór z Lou Reedem 
 - koncert 
23:45 Utopia 
 odc. 1, - serial 
00:50 Utopia 
 odc. 2, - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 353, - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 14, - serial   
08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 12,  
08:30 Dziedzictwo regionów 
 odc. 6, Program krajoznawczy 
08:50 „...swego nie znacie...” - katalog 
 zabytków odc. 46, - felieton 
09:15 Gazda z Diabelnej 
 odc. 3, Serial dla dzieci 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 157, - kulinarny 
10:50 Ginące cywilizacje 
 odc. 13, - serial 
11:50 Skarby Watykanu 
 odc. 2, - dokumentalny 
12:55 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 4, - serial 
14:00 Szerokie tory odc. 68, - reportaż 
14:35 Wielka gra odc. 90,  
15:35 Spór o historię 
 odc. 89, - historyczny 
16:20 Ułańska ballada 
 odc. 2, Film przygodowy   
17:15 #dziedzictwo odc. 2, Debata 
18:00 Ród Gąsieniców odc. 2, - serial 
19:10 Liberty ships. Statki wolności 
 odc. 1, - dokumentalny   
20:15 Lalka odc. 6, - serial 
21:50 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 5, - serial   
22:40 Współpracowałem z TW 
 Ewa-Max 
 - dokumentalny 
23:20 Ostatni Bej Bałkanów 
 odc. 1, - dokumentalny 
01:05 Co było, a nie jest - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży   
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
09:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
 - dokumentalny 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton   
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia    
11:00 Kropelka radości - dla dzieci   
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu    
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia - reportaż   
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Józef z Egiptu odc. 26, - serial   
14:40 Stara i Nowa Bazylika Świętego 
Piotra - dokumentalny 
15:30 Jak sobie radzić z cierpieniem? 
 odc. 21 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial   
17:00 Z Parlamentu Europejskiego    
17:30 Okiem kamery - reportaż   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone    
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”    
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia    
22:00 Strażnik swojego brata 
 - obyczajowy 

05:25 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 2, - dokumentalny 
06:30 M jak miłość odc. 1328, - serial 
07:30 Pytanie na śniadanie    
10:50 Lajk! odc. 35,  
11:20 Pod wspólnym niebem 
 odc. 9, - serial 
11:50 O mnie się nie martw 
 odc. 89 s. 7, - serial 
12:50 Na sygnale odc. 162, - serial 
13:20 Podróże z historią 
 odc. 54, - historyczny 
14:00 Familiada  
14:40 Było, nie minęło - ekstra 
 odc. 11, - historyczny 
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 220 s. 11, - serial 
15:45 Pierwsza randka 
 odc. 23, - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 684, - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
19:05 Postaw na milion  
20:05 The Voice of Poland 
 odc. 17 s. 7, - rozrywka   
22:40 Miasto skarbów odc. 10, - serial 
23:35 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 5, - serial 
00:35 Gra tajemnic - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy 
07:50 Spotkanie ze smakiem  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1026,  
11:00 Na Wspólnej odc. 2580, - serial   
11:25 Na Wspólnej odc. 2581, - serial   
11:50 Na Wspólnej odc. 2582, - serial   
12:15 Na Wspólnej odc. 2583, - serial   
12:50 Mali giganci 
 odc. 2 s. 3, - rozrywka   
14:50 MasterChef 
 odc. 10 s. 6, - reality show   
16:25 Kobieta na krańcu świata 
 odc. 2 s. 9, - reportaż 
17:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 11 s. 16, - reality show   
18:00 36,6 °C 
 odc. 11 s. 2
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy 
 - wiem czym oddycham odc. 5,  
19:45 Uwaga! odc. 5135 
20:00 Mam talent 
 odc. 11 s. 10, - rozrywka   
21:55 Pretty Woman 
 - komedia romantyczna 
00:20 Och, Karol II - komedia   

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My 3 - rozrywka 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na 
 końcu świata odc. 14, - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 13, - serial 
09:15 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 30, - serial 
09:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 26, - serial 
10:10 Ewa gotuje odc. 317, - kulinarny 
10:45 Supermodelka Plus Size 
 odc. 10, - reality show   
12:20 Faceci w czerni III 
 - science fi ction   
14:45 Kabaret  odc. 29, - kabaret   
17:50 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 119, 
 - telenowela dokumentalna 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 120, 
 - telenowela dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 417, - serial 
20:10 Madagaskar II - animowany 
22:05 Tomasz Adamek - Fred Kassi 
 - boks   
00:05 Oddział - horror 

21:25 Ojciec chrzestny II 06:00 Kacze opowieści 20:00 Prowokacja 13:05 Prowokator 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

20:05 The Voice of Poland 11:00 Na Wspólnej 20:10 Madagaskar II

Eric i Amy Bowenowie przeprowadzają się wraz 
z trójką dzieci do zwykłego z pozoru podmiejskiego 
domu. Zostają tam zaatakowani przez ducha, który 
nie zna litości i przejmuje nad nimi kontrolę.

Dziewczyna lekkich obyczajów spotyka na ulicy 
Los Angeles przystojnego i bardzo bogatego 
biznesmena. Edward Lewis jest zauroczony 
wrażliwą, delikatną i naiwną Vivian.

„Pretty Woman”
(1990r.) TVN 21:55

„Poltergeist”
(2015r.) TVP1 21:10
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3204, - telenowela   
06:10 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni  sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 637 
09:15 Jak to działa? 
 odc. 132, - popularnonaukowy 
09:40 Biblia odc. 40, 
 - serial 
10:40 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 49,  
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 24, - serial 
11:40 Sekrety mnichów 
 odc. 21,  poradnikowy 
11:55 Między ziemią a niebem    
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem    
13:00 Zwierzęta: superrodzice 
 odc. 3, - serial 
14:05 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 1,  - olimpijski 
14:20 Puchar Świata w Wiśle Skoki 
 narciarskie   
15:00 Puchar Świata w Wiśle Skoki 
 narciarskie 
15:55 Teleexpress 
16:05 Puchar Świata w Wiśle Skoki 
 narciarskie   
17:30 Komisarz Alex odc. 127, - serial   
18:40 Jaka to melodia?  muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 24, - serial 
21:10 Rolnik szuka żony 
 odc. 11 s. 4, - reality show 
22:10 Plan B - komedia romantyczna 
00:00 Poltergeist - horror 

05:50 Ukryta prawda odc. 76, - serial 
06:50 Mango - Telezakupy 
08:55 Dwóch i pół 
 odc. 17 s. 10, - serial 
09:25 Druga szansa 
 odc. 9, - serial 
10:25 Druga szansa 
 odc. 10, - serial 
11:25 Brzydula 
 odc. 154, - serial 
12:00 Brzydula 
 odc. 155, - serial 
12:35 Brzydula 
 odc. 156, - serial 
13:10 Człowiek w żelaznej 
 masce - historyczny 
15:55 W krzywym zwierciadle: 
 wakacje - komedia 
18:00 Oszuści 
 odc. 2 s. 1, - serial 
19:00 Zabójcza broń 
 odc. 7, - serial 
20:00 Człowiek ze stali 
 - sensacyjny 
23:00 Zabójcza broń 
 odc. 8 s. 1, - serial 
00:00 Tango i Cash 
 - sensacyjny 

06:00 Kacze opowieści 
 odc. 23, - serial 
06:30 Kacze opowieści 
 odc. 24, - serial 
06:55 Kacze opowieści 
 odc. 25, - serial 
07:30 Kacze opowieści 
 odc. 26, - serial 
07:55 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 49, - serial 
08:35 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 50, - serial 
09:05 Gryf z krainy ciemności 
 - fantastyczny 
11:00 Galileo odc. 651, 
 - popularnonaukowy   
12:00 Galileo odc. 652, 
 - popularnonaukowy   
13:00 Powrót trzech ninja 
 - komedia   
15:00 Cud w Cokeville - obyczajowy 
17:00 Krokodyl Dundee w Los Angeles  
 - komedia 
19:00 Galileo odc. 653, 
 - popularnonaukowy 
20:00 Wyścig szczurów 
 - komedia 
22:20 Mecenas Lena Barska 
 odc. 8, - serial 
23:30 Podejrzany 
 - psychologiczny 

05:55 Columbo 

 odc. 4 s. 3, - serial 

07:20 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 4 s. 3, - serial 

08:05 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 3, - serial 

08:45 Złoto dla zuchwałych 

 - wojenny 

11:45 Dziesiąte królestwo 

 odc. 2, - serial 

13:20 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:45 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:10 Ace Ventura: psi detektyw  

 - komedia 

17:45 Piękna i bestia 

 - fantastyczny 

20:00 Kroniki Riddicka 

 - science fi ction 

22:20 Lockout - sensacyjny 

00:15 Wikingowie 

 odc. 5, - serial 

01:10 Ale numer! 

 odc. 33, - rozrywka 

08:00 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 4, - serial 
08:40 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 5, - serial 
09:15 Satiesfi kcje. Wędrówki z 
 Erikiem Satiem - dokumentalny 
10:25 Scena klasyczna. 
 Młody Chopin odc. 8, - recital 
11:15 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 211,  
11:45 Kemping - krótkometrażowy 
12:20 Smak curry Melodramat   
14:10 Chuligan literacki  
14:40 Turandot Opera 
16:55 Pomniki historii 
 odc. 60, - serial 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 - kulturalny 
18:10 Syberiada polska 
 - historyczny 
20:30 Piłkarski poker 
 - komedia 
22:25 Pegaz 
 odc. 44, - kulturalny 
22:55 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 211,  
23:35 Szczur w koronie 
 - dokumentalny 
00:35 RITO - Benefi s Piotra Pawlaka 
 - artystyczny 

06:50 Był taki dzień 
 odc. 354, - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 15, - serial   
08:05 Non possumus. Prymas Stefan 
 Wyszyński odc. 2, - dokumentalny 
09:05 Przyłbice i kaptury 
 odc. 4, - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 139, - kulinarny 
10:40 Ginące cywilizacje 
 odc. 14, - serial 
11:45 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3, - serial 
12:45 Starożytni Rzymianie 
 odc. 3, - serial 
13:55 Szerokie tory 
 odc. 51, - reportaż 
14:35 Dziewczyna szuka miłości 
 - obyczajowy 
16:05 Wielka gra odc. 91,  
17:30 Ex libris  
18:00 Ród Gąsieniców 
 odc. 3, - serial 
19:05 Z archiwum IPN odc. 11,  
19:45 Duszpasterz Wileńszczyzny 
 odc. 135, - reportaż 
20:25 Kanalia - psychologiczny   
21:55 Tajemnica śmierci wojewody 
 - dokumentalny 
23:05 Mała Moskwa Melodramat 
01:10 Święte miejsca Jerozolimy 
 - dokumentalny

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia    
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego    
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton   
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 Program dla dzieci   
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”    
09:35 Betafo - dokumentalny 
10:00 Msza św. w Światowy Dzień 
 Biednych 
11:30 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
 Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska  rolniczy   
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Uśmiechnij się z Kiepurą 
 - Wiedeń miasto moich marzeń 
 odc. 3, - koncert   
15:10 Święty na każdy dzień   
15:15 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - animowany 
15:50 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny   
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial   
17:30 Okiem kamery - reportaż   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone    
19:25 Retrospekcja    
19:30 Brat Ogień odc. 14, - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 4, - serial 
22:30 Vatican Magazine - informacyjny   
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej    
23:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
 odc. 1 - serial 

05:40 Podróże z historią 
 odc. 33, - historyczny 
06:20 M jak miłość odc. 1329, - serial 
07:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1739, - serial 
07:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1740, - serial 
08:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1741, - serial 
08:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1742, - serial 
09:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1743, - serial 
10:00 Ukryte skarby odc. 28, - reportaż 
10:35 Lasy bagienne - dokumentalny 
11:35 Makłowicz w podróży 
 odc. 166, - kulinarny 
12:15 Kleopatro, do dzieła - komedia 
14:00 Familiada  
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 685, - serial 
16:20 The Voice of Poland 
 odc. 17, - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Pod wspólnym niebem 
 odc. 9, - serial 
19:25 Lajk! odc. 12,  
20:05 Gra tajemnic - thriller 
22:15 Uciekinier - psychologiczny 
00:30 Kantata reformacyjna - reportaż 

05:45 Mango - Telezakupy 
07:55 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 38,  poradnikowy 
08:25 Akademia ogrodnika 
 odc. 45,  poradnikowy 
08:30 Dzień Dobry TVN 
 odc. 1027,  
11:00 Co za tydzień 
 odc. 826,  
11:30 Diagnoza 
 odc. 11, - serial   
12:30 Druga szansa 
 odc. 10 s. 4, - serial   
13:30 Mam talent 
 odc. 11 s. 10, - rozrywka   
15:20 Azja Express 
 odc. 11 s. 2, - reality show   
16:55 Spotkanie ze smakiem  
17:05 Mali giganci 
 odc. 3 s. 3, - rozrywka   
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy 
 - wiem czym oddycham odc. 6,  
19:45 Uwaga! 
 odc. 5136, -  reporterów 
20:00 MasterChef 
 odc. 11 s. 6, - reality show   
21:35 Pompeje Film katastrofi czny 
23:50 Pretty Woman 
 - komedia romantyczna

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My 3 - rozrywka 
08:15 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata 
 odc. 15, - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata 
 odc. 16, - serial 
09:15 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata 
 odc. 31, - serial 
09:45 Tarzan. Król dżungli 
 - animowany 
11:45 Kevin sam w domu 
 - po raz czwarty - komedia 
13:35 Madagaskar II - animowany   
15:15 Krokodyl Dundee 
 - komedia 
17:30 Nasz nowy dom 
 odc. 105, - reality show 
18:35 Dom pełen zmian 
 odc. 6, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Państwo w państwie 
 odc. 249,  
20:00 W rytmie serca 
 odc. 12, - serial 
21:05 Kabaret  odc. 30
23:05 Bad Ass III - sensacyjny 
00:55 Need for Speed - sensacyjny 

20:00 Człowiek ze stali 11:00 Galileo

20:00 Kroniki Riddicka 18:10 Syberiada polska 18:00 Ród Gąsieniców

07:15 Barwy Szczęścia 11:30 Diagnoza 09:45 Tarzan. Król dżungli

Pompeje, rok 79. Podczas walki gladiatora Milo 
następuje wybuch Wezuwiusza. Miasto zalewają 
potoki lawy, ludzie uciekają w panice. Milo wydostaje 
się z areny, by uratować ukochaną.

Lokalny bohater Frank Vega i jego kompan 
Bernie Pope nie potrzebują policji, by skutecznie 
wymierzyć sprawiedliwość. Tym razem próbują 
odnaleźć w Luizjanie porwanego przyjaciela.

„Bad Ass III”
(2015r.) Polsat 23:0 5

„Pompeje”
(2014r.) TVN 21:35
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10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko!    
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny    
08:40 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 167, - kulinarny   
09:10 Rok w ogrodzie  poradnikowy 
09:35 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 12,  poradnikowy 
09:50 Łap start-up odc. 8,  
10:10 Doktor Quinn odc. 10, - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 4 s. 5, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy   
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca  
12:55 Dzika Japonia odc. 1, - serial 
14:00 Elif odc. 137, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 36, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?  muzyczny 
18:00 Klan odc. 3205, - telenowela 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 71,  
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Dawne grzechy Spektakl 
 - teatralny 
21:40 Ośmiorniczka - sensacyjny   
00:00 Gol Ekstra  piłkarski 
00:35 Plan B - komedia romantyczna   

05:20 Ukryta prawda 
 odc. 77, - serial 
06:20 Szpital 
 odc. 194, - serial 
07:15 Sąd rodzinny odc. 127, - serial 
08:15 Zaklinaczka duchów 
 odc. 12 s. 2, - serial 
09:10 Brzydula 
 odc. 155, - serial 
09:45 Brzydula 
 odc. 156, - serial 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda 
 odc. 469, - serial 
12:55 Sąd rodzinny 
 odc. 128, - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 368, - serial 
14:55 Szpital odc. 195, - serial 
15:55 Druga szansa 
 odc. 12, - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 13 s. 2, - serial 
17:55 Brzydula odc. 157, - serial 
18:30 Brzydula odc. 158, - serial 
19:00 Ukryta prawda 
 odc. 470, - serial 
20:00 Czy narodziła się gwiazda? 
 - komedia 
22:55 Człowiek ze stali 
 - sensacyjny 
01:55 Ukryta prawda 
 odc. 77, - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 11, - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 12, - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści 
 odc. 27, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 51, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 52, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 7 s. 3, - serial 
10:00 Esmeralda odc. 37, - telenowela   
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 167, - serial   
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 158, - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 159, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 38,  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 1, - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 38, - telenowela 
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 168, - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354, - serial   
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 355, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 148, - serial 
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6, - serial 
21:30 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7, - serial 
22:00 Galileo odc. 652, 
 - popularnonaukowy   
23:00 Galileo odc. 653, 
 - popularnonaukowy   
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 166,  policyjny

06:00 To moje życie! 
 odc. 164, - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15, - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 18 s. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 7, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 11 s. 10, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 7, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4, - serial 
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 261, - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 13, - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 2, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 3, - serial 
17:15 Wojny owe: Kanada 
 odc. 23, - serial 
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19, - serial 
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20, - serial 
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 330 s. 15, - serial 
20:00 Bóg zemsty - sensacyjny 
22:05 Kroniki Riddicka - science fi ction 
00:30 Zabójczy cel - thriller 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 56,  
08:10 Scena klasyczna. Młody Chopin 
 odc. 8, - recital 
09:00 Pora umierać - obyczajowy 
11:00 Rzeka kłamstwa 
 odc. 4, - serial 
12:40 Wesoła noc smutnego 
 biznesmena 
13:30 Opowieści weekendowe: 
 Urok wszeteczny - obyczajowy 
14:35 Gra o wszystko 
 - obyczajowy 
15:50 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 513, - kulturalny 
16:45 Pora umierać 
 - obyczajowy   
18:40 Studio Kultura 
 - rozmowy  
18:55 Witamy w latach 80. 
 odc. 3, - serial 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Mój przyjaciel wróg 
 - dokumentalny 
21:30 Kronos 
 odc. 4, - reportaż 
22:15 Którędy po sztukę 
 odc. 62,  
22:20 Biennale Malarstwa Bielska 
 Jesień 2017 - reportaż 
22:45 Tajemnica ziarna 
 - obyczajowy 
01:20 Dziennik fi lozofa 
 odc. 56  

06:50 Był taki dzień odc. 355, - felieton 
06:55 Fotograf Solidarności 
 - dokumentalny   
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 43, - reportaż 
08:35 Z szafy Pietrzaka 
 odc. 4, - kabaret
09:05 W labiryncie 
 odc. 120, - telenowela 
09:40 Wyklęci i zapomniani 
 - dokumentalny 
10:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 4, - serial   
11:55 Umarłem, aby żyć - wojenny 
13:35 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 12, - reportaż 
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 192, - historyczny   
14:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 193, - historyczny   
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 4, - serial 
15:35 Spór o historię 
 odc. 89, - historyczny   
16:15 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 3, - serial   
17:15 Ex libris  
17:45 Czas honoru 
 odc. 41, - serial
18:40 Flesz historii  
19:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 134, - historyczny 
19:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 187, - historyczny 
20:05 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii - historyczny 
20:35 Największe oblężenia 
 średniowiecza 
 odc. 3, - dokumentalny 
21:35 Boża podszewka odc. 7, - serial 
22:40 Zagadka chińskich mumii 
 - dokumentalny 
23:45 Oblicza Afryki odc. 3, - 
dokumentalny 
01:20 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 43, - reportaż

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska  rolniczy   
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
09:30 Vatican Magazine - informacyjny   
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone    
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton   
11:35 Urugwaj - reportaż 
11:50 Retrospekcja    
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Uśmiechnij się z Kiepurą - 
Wiedeń miasto moich marzeń 
 odc. 3, - koncert   
13:20 - koncert życzeń - muzyczny   
14:10 Trinity Goodheart - obyczajowy 
15:40 Chingola - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie - reportaż   
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej    
16:50 Świadkowie - serial   
17:20 Przypowieści Jezusa - serial 
17:30 Okiem kamery - reportaż   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone    
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 20, - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Kierunek przylądki 
 - dokumentalny 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia    
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa    
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 48, - serial   
23:10 Żywe kamienie - dokumentalny 

06:10 Rodzinka.pl odc. 182, - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 129,  
07:05 M jak miłość odc. 168, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie    
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1743, - serial 
11:50 Na dobre i na złe 
 odc. 488, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 27, - serial 
13:50 Na sygnale odc. 82, - serial 
14:25 Czarne chmury odc. 8, - serial 
15:30 O mnie się nie martw 
 odc. 89 s. 7, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 56, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1743, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1744, - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 15, - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1330, - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 32, - rozrywka 
23:00 Bake off - Ale przepis 
 odc. 32, - kulinarny 
23:25 Powrót Chodorkowskiego 
 - dokumentalny 
01:00 Pod wspólnym niebem 
 odc. 9, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 9 s. 12, - reality show 
07:50 Spotkanie ze smakiem  
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2127,  
10:55 Ukryta prawda 
 odc. 835, - serial   
12:00 Szkoła odc. 487, - serial   
13:00 19+ odc. 188, - serial   
13:30 Szpital odc. 724, - serial   
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 2 s. 5, - reality show 
15:30 Szkoła odc. 488, - serial   
16:30 19+ odc. 189, - serial   
17:00 Ukryta prawda odc. 836, - serial   
18:00 Szpital odc. 725, - serial   
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 7,  
19:50 Uwaga! odc. 5137, -  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 4, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2584, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 102,  
21:30 Druga szansa 
 odc. 11 s. 4, - serial   
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 
 odc. 11 s. 2, - serial   
23:30 Pompeje - katastrofi czny   
01:45 Co za tydzień odc. 826,  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy 
 odc. 558, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 762, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 763, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 65, - serial 
11:00 Dlaczego ja? 
 odc. 357, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 285, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 686, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2571, - serial   
14:45 Dlaczego ja? odc. 732, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3513 
16:30 Na ratunek 112 odc. 176, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 164, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2572, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 
418, - serial 
20:10 Need for Speed - sensacyjny   
22:55 Wrobiony - thriller 
01:00 Metro strachu - sensacyjny 

09:10 Brzydula 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

19:30 Gwiazdy lombardu 16:45 Pora umierać 19:00 Sensacje XX wieku

06:10 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 20:10 Need for Speed

Wplątany w przestępstwo mechanik samochodowy 
i miłośnik ulicznych wyścigów Tobey Marshall po 
dwóch latach wychodzi z więzienia. Chce dokonać 
zemsty na rywalu, pokonując go w wyścigu 
samochodowym.

W londyńskim domu aukcyjnym Sotheby’s ma 
być wystawiony na sprzedaż klejnot pochodzący 
z carskiej kolekcji. Na jego kupnie najbardziej zależy 
Kamalowi, który prowadzi interesy z rosyjskim 
generałem.

„Ośmiorniczka”
(1983r.) TVP1 21:40

„Need for Speed”
(2014r.) Polsat 20:10
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10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko!    
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny    
08:40 Komisariat - serial   
09:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 24, - serial   
09:40 Nienasyceni odc. 14,  
10:10 Doktor Quinn odc. 11, - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 15 s. 5, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy   
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca  
12:55 Dzika Japonia odc. 2, - serial 
14:00 Elif odc. 138, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 37, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?  muzyczny 
18:00 Klan odc. 3206, - telenowela 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 72,  
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 2, - serial 
21:35  śledczy Anity Gargas odc. 51,  
22:05 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 46, - serial 
23:00 Miasto gniewu odc. 9, - serial 
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 3, - serial 
00:35 Kryptonim „Nina” - sensacyjny 

05:20 Ukryta prawda 
 odc. 78, - serial 
06:15 Szpital odc. 195, - serial 
07:15 Sąd rodzinny 
 odc. 128, - serial 
08:15 Zaklinaczka duchów 
 odc. 13 s. 2, - serial 
09:10 Brzydula odc. 157, - serial 
09:45 Brzydula odc. 158, - serial 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda 
 odc. 470, - serial 
12:55 Sąd rodzinny 
 odc. 129, - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 369, - serial 
14:55 Szpital odc. 196, - serial 
15:55 Druga szansa odc. 13, - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 14 s. 2, - serial 
17:55 Brzydula odc. 159, - serial 
18:30 Brzydula odc. 160, - serial 
19:00 Ukryta prawda 
 odc. 471, - serial 
20:00 Żółtodziób 
 - sensacyjny 
22:30 Ojciec chrzestny II 
 - sensacyjny 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 12, - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 13, - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 28, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 53, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 54, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 8 s. 3, - serial 
10:00 Esmeralda odc. 38, - telenowela   
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 168, - serial   
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 160, - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 161, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 39, - policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 2, - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 39, - telenowela 
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 169, - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 355, - serial   
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 356, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 149, - serial 
21:00 Tylko jeden - sensacyjny 
22:50 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12, - serial 
23:20 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13, - serial 
23:50 Spadkobiercy odc. 13, - rozrywka 
00:50 9. miesiąc odc. 14, - serial 

06:00 To moje życie! 
 odc. 165, - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16, - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 19 s. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 7, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 12 s. 10, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 7, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4, - serial 
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 262, - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 14, - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 3, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 4, - serial 
17:15 Wojny owe: Kanada 
 odc. 24, - serial 
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20, - serial 
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21, - serial 
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 331 s. 15, - serial 
20:00 Lockout - sensacyjny 
21:55 Maczeta - sensacyjny 
00:00 American Pie: księga miłości 
 - komedia

08:00 Dziennik fi lozofa 
 odc. 57  
08:10 Wydarzenie aktualne 
 - reportaż 
08:45 Informacje kulturalne 
09:05 Sauna - komedia 
10:45 Którędy po sztukę 
 odc. 62  
11:00 Rzeka kłamstwa 
 odc. 5, - serial 
12:40 Wrony - obyczajowy 
13:55 Godzina „W” 
 - wojenny 
15:25 Tygodnik kulturalny 
 - kulturalny 
16:15 Zezem odc. 2, - serial 
16:35 Sauna - komedia   
18:10 Studio Kultura 
 - rozmowy  
18:30 15 stron świata 
 - dokumentalny 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Amy Foster 
 - spektakl teatralny 
21:10 Dezerterzy 
 odc. 63  
21:40 Tajne przez poufne 
 - komedia kryminalna 
23:25 Biała noc 
 - thriller 
01:15 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 356, - felieton 
07:00 Za wolność naszą i waszą. 
 Non Alius Reget. Kazimierz 
 Pułaski - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 44, - reportaż 
08:30 Wszystko po krakowsku 
 odc. 18, - rozrywka 
09:00 Znak orła odc. 1, - serial 
09:35 Tutaj możecie sobie mieszkać 
 - dokumentalny 
10:45 Skarby Watykanu 
 odc. 2, - dokumentalny   
11:50 Goniec historyczny IPN odc. 6    
12:25 Zagadka chińskich mumii 
 - dokumentalny   
13:25 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 134, - historyczny   
14:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 187, - historyczny   
15:00 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 54, - serial 
15:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza 
 odc. 3, - dokumentalny   
16:30 Jeńcy - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
 odc. 42, Serial wojenny 
18:40 Biało-czerwoni - historie 
 niezwykłe - reportaż   
19:00 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 5, - dokumentalny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 50, - historyczny 
19:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 51, - historyczny 
20:30 Nowe Ateny odc. 63,  
21:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:50 Boża podszewka odc. 8, - serial 
23:00 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 5, - serial 
23:40 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 6, - serial 
00:25 Przewodnik Dramat historyczny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia    
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial   
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial   
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej    
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej    
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Orłem być… - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kod Omega - sensacyjny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 48, - serial   
15:00 Misericordia. Głos Boga 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą   
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny   
16:50 Express studencki    
17:15 Prosto o gospodarce 
 odc. 6, - ekonomiczny   
17:30 Okiem kamery - reportaż   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone    
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia    
22:00 Łaski pełna - obyczajowy 
23:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl odc. 183, - serial 
06:35 Żyć z wiarą na co dzień 
 - reportaż 
07:05 M jak miłość odc. 169, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie    
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1744, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 489, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 28, - serial 
13:40 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
13:50 Na sygnale odc. 83, - serial 
14:25 Cuda z odzysku - urządź 
mieszkanie za darmo odc. 1, - rozrywka 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 15, - serial 
15:30 M jak miłość odc. 1330, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 57, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1744, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1745, - serial 
20:35 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1331, - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55  Ekspresu Reporterów  
 publicystyczny   
23:00 Aaron Swartz - złote dziecko 
 Internetu - dokumentalny 
01:00 Miasto skarbów odc. 10, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 12, - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 4, - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2128,  
10:55 Ukryta prawda odc. 836, - serial   
12:00 Szkoła odc. 488, - serial   
13:00 19+ odc. 189, - serial   
13:30 Szpital odc. 725, - serial   
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 3 s. 5, - reality show 
15:30 Szkoła odc. 489, - serial   
16:30 19+ odc. 190, - serial   
17:00 Ukryta prawda odc. 837, - serial   
18:00 Szpital odc. 726, - serial   
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 8,  
19:50 Uwaga! odc. 5138, -  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 8, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2585, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 103,  
21:30 Diagnoza odc. 12, - serial   
22:30 Kuba Wojewódzki 
 odc. 12 s. 12, Talk show   
23:30 Superwizjer 
 odc. 1110, -  reporterów 
00:05 36,6 °C 
 odc. 11 s. 2, - poradnikowy   
01:05 Ślub od pierwszego wejrzenia
 odc. 11 s. 2, - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy 
 odc. 559, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 764, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 765, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 66, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 358, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 286, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 687, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2572, - serial   
14:45 Dlaczego ja? 
 odc. 733, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3514, -  reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 177, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 165, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2573, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 419, - serial 
20:05 Metro strachu - sensacyjny   
22:15 Łzy słońca - wojenny 
00:40 Agentka - komedia kryminalna 

12:55 Sąd rodzinny 12:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 13:55 Godzina „W” 17:45 Czas honoru

06:00 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Doświadczony detektyw Pulovski usiłuje odnaleźć 
morderców swojego partnera. Jego nowym 
współpracownikiem zostaje młody, opanowany 
David Ackerman, przeciwieństwo porywczego 
Pulovskiego.

Ryder dowodzi grupą przestępczą, której 
udaje się przejąć kontrolę nad składem metra 
i przebywającymi w nim pasażerami. Dowodzenie 
nad akcją odbicia pociągu przejmuje były dyrektor 
metra, Garber.

„Metro strachu”
(2009r.) Polsat 20:05

„Żółtodziób”
(1990r.) TVN7 20:00
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!    
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny    
08:35 Komisariat - serial   
09:10 Sonda II 
 odc. 65, - popularnonaukowy 
09:35 Jak to działa? 
 odc. 132, - popularnonaukowy   
10:10 Doktor Quinn odc. 12, - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 6 s. 5, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy   
12:30 Agropogoda 
12:35  rolniczy  
12:55 Dzika Japonia odc. 3, - serial 
14:00 Elif odc. 139, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 38, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?  muzyczny 
18:00 Klan odc. 3207, - telenowela 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 73,  
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Juventus FC - FC Barcelona 
 - piłka nożna   
20:40 Juventus FC - FC Barcelona 
 - piłka nożna   
23:00 Liga Mistrzów UEFA - piłka nożna   
00:10 Haiti. Cudownie ocalona 
 - dokumentalny 
01:10 Trójkąt bermudzki - sensacyjny 

05:35 W-11 - wydział śledczy 
 odc. 1170, - serial 
06:20 Szpital odc. 196, - serial 
07:15 Sąd rodzinny 
 odc. 129, - serial 
08:15 Zaklinaczka duchów 
 odc. 14 s. 2, - serial 
09:10 Brzydula odc. 159, - serial 
09:45 Brzydula odc. 160, - serial 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda odc. 471, - serial 
12:55 Sąd rodzinny odc. 130, - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 370, - serial 
14:55 Szpital odc. 197, - serial 
15:55 Druga szansa 
 odc. 1 s. 2, - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 15 s. 2, - serial 
17:55 Brzydula odc. 161, - serial 
18:30 Brzydula odc. 162, - serial 
19:00 Ukryta prawda 
 odc. 472, - serial 
20:00 Złap mnie, jeśli potrafi sz 
 - sensacyjny 
22:55  UEFA Champions League 
 odc. 8,  piłkarski 
23:55 Popyt na śmierć 
 - dokumentalny 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 13, - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 1, - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 29, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 55, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 56, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 9 s. 3, - serial 
10:00 Esmeralda odc. 39, - telenowela   
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 169, - serial   
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 162, - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 163, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 40, - policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 3, - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 40, - telenowela 
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 170, - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 356, - serial   
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 357, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 150, - serial 
21:00 Ocalenie - thriller 
23:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14, - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 14, - rozrywka 

06:00 To moje życie! 
 odc. 166, - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17, - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 20 s. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 7, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 13 s. 10, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 7, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4, - serial 
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 263, - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 15, - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 4, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 5, - serial 
17:15 Wojny owe: Kanada 
 odc. 25, - serial 
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21, - serial 
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22, - serial 
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 332 s. 15, - serial 
20:00 Naznaczony: rozdział 3 
 odc. 3, - horror 
22:00 Krzyk II - horror 
00:25 8. mila - obyczajowy 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 58,  
08:05 Szlakiem Kolberga 
 odc. 17, - kulturalny 
08:40 Informacje kulturalne 
09:00 Parę osób, mały czas 
 - psychologiczny 
11:00 Rzeka kłamstwa 
 odc. 6, - serial 
12:40 Smutne potwory 
 - krótkometrażowy 
13:25 Niespotykanie spokojny człowiek 
 - komedia 
14:30 Moje pieczone kurczaki 
 - obyczajowy 
15:50 Dranie w kinie 
 odc. 12  
16:30 Parę osób, mały czas 
 - psychologiczny   
18:25 Studio Kultura 
 - rozmowy  
18:40 Nieobecność 
 - dokumentalny 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Pozycja dziecka 
 - obyczajowy 
22:20 Pegaz odc. 56, - kulturalny 
23:20 Dziennik fi lozofa odc. 58,  
23:30 Jedna scena odc. 57, 
 - kulturalny 
23:55 Jańcio Wodnik 
 - obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 357, - felieton 
06:55 Jeńcy - dokumentalny   
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 52, - reportaż 
08:35 Czterdziesty sezon Kabaretu pod 
 Egidą odc. 3, - kabaret 
09:15 Znak orła odc. 2, - serial 
09:50 Kardynał Bolesław Kominek 
 - strażnik „Gorącego żelaza” 
 - dokumentalny 
10:25 Aniś Ty dla Pona, ani Pon dla 
 Tobie - dokumentalny 
10:50 Ułani Andersa - dokumentalny 
11:55 Spór o historię 
 odc. 7, - historyczny   
12:35 Jurek Kukuczka 
 - pożegnanie 1989 - sportowy   
13:30 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 50, - historyczny   
14:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 51, - historyczny   
15:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 70, - serial 
15:40 Święte miejsca Jerozolimy 
 - dokumentalny   
16:45 Gdynia była pierwsza 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
 odc. 43, Serial wojenny 
18:40 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 16, - serial 
19:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 1, - historyczny 
20:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:35 Świadectwo historii. 50 lat po 
 zamachu na JFK - dokumentalny 
21:40 Boża podszewka odc. 9, - serial 
22:50 Kronika olimpijska 
 odc. 5, - dokumentalny 
23:15 Kronika olimpijska 
 odc. 6, - dokumentalny 
23:50 Komornik - obyczajowy 
01:40 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 52, - reportaż   

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia    
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia   
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci   
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny   
09:20 Express studencki    
09:25 Sanktuaria polskie - reportaż   
09:45 Święty na każdy dzień   
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 6, - serial   
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 30, - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton   
11:35 Spotkania z ekologią 
 odc. 3,  ekologiczny   
11:50 Dobra wiara, dobre tricki 
 - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ewolucja - nauka czy 
 ślepa wiara?
  - dokumentalny 
14:00 Łaski pełna - obyczajowy   
15:20 Domek nr 6 - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie  poradnikowy   
16:30 Z nami bezpiecznie    
16:50 20 lat dla świata - reportaż   
17:00 Po stronie prawdy - reportaż   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone    
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia    
22:00 Uśmiechnij się z Kiepurą 
 - Kiepura w słonecznej Italii 
 odc. 4, - koncert   
23:00 Jasnogórskie Te 
 Deum Laudamus 966-2016 
 - dokumentalny 
23:55 Święty na każdy dzień 

06:00 Rodzinka.pl odc. 184, - serial 
06:35 Pożyteczni.pl  
07:05 M jak miłość odc. 170, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie    
10:50 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1745, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 490, - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 29, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 84, - serial 
14:20 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 11 s. 2, - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 15, - serial 
15:30 M jak miłość odc. 1331, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 58, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu  
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1745, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1746, - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 686, - serial 
21:50 Na sygnale odc. 163, - serial 
22:25 Bridget Jones - w pogoni 
 za rozumem 
 - komedia romantyczna 
00:25 O mnie się nie martw 
 odc. 89 s. 7, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 11 s. 12, - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 8, - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2129,  
10:55 Ukryta prawda odc. 837, - serial   
12:00 Szkoła odc. 489, - serial   
13:00 19+ odc. 190, - serial   
13:30 Szpital odc. 726, - serial   
14:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 4 s. 5, - reality show 
15:30 Szkoła odc. 490, - serial   
16:30 19+ odc. 191, - serial   
17:00 Ukryta prawda odc. 838, - serial   
18:00 Szpital odc. 727, - serial   
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 9,  
19:50 Uwaga! odc. 5139, -  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 6, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2586, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 104,  
21:30 Azja Express 
 odc. 12 s. 2, - reality show   
23:00 Gwiezdne wojny: Przebudzenie 
Mocy - science fi ction   
01:55 Superwizjer 
 odc. 1110, -  reporterów

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 560, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 766, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 767, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 67, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 359, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 287, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 688, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2573, - serial   
14:45 Dlaczego ja? odc. 734, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3515 
16:30 Na ratunek 112 odc. 178, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 166, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2574, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 420, - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 527, - serial 
20:40 Agentka - komedia kryminalna   
23:20 Eurotrip - komedia 
01:20 Lola Versus - komedia 

05:35 W-11 21:00 Ocalenie 22:00 Krzyk II 23:55 Jańcio Wodnik 19:15 Sensacje XX wieku

20:45 Na dobre i na złe 21:30 Azja Express 18:00 Pierwsza Miłość

Dzięki niezwykłym zdolnościom do podrabiania 
podpisów na czekach Frank Abagnale gromadzi 
fortunę wartą miliony dolarów. Agent FBI Carl 
Hanratty próbuje za wszelką cenę dopaść oszusta.

Quinn jest początkującą aktorką, która niedawno 
straciła matkę. Dziewczyna wciąż czuje jej 
obecność. Postanawia nawiązać kontakt ze zmarłą. 
Zwraca się o pomoc do utalentowanego medium _ 
Elise Rainier.

„Naznaczony: rozdział 3”
(2015r.) TV Puls 20:00

„Złap mnie, jeśli potrafi sz”
(2002r.) TVN7 20:00
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 temperatura: 7 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1026 1020 hPa
 wiatr: 9 9 km/h 

 temperatura: 7 3 °C
 opady: 0 2,5 mm
 ciśnienie:  1017 1011 hPa
 wiatr: 9 12 km/h 

 temperatura: 5 2 °C
 opady: 3,8 2,9 mm
 ciśnienie: 1008 1008 hPa
 wiatr: 19 15 km/h 

 temperatura: 6 -1 °C
 opady: 2,6 1 mm
 ciśnienie: 1008 1009 hPa
 wiatr: 14 11 km/h 

 temperatura: 2 -2 °C
 opady: 1 0,5 mm
 ciśnienie: 1010 1012 hPa
 wiatr: 9 11 km/h 

 temperatura: 0 -4 °C
 opady: 0,2 0 mm
 ciśnienie: 1013 1014 hPa
 wiatr: 12 11 km/h 

 temperatura: 1 -4 °C
 opady: 0 1,4 mm
 ciśnienie: 1015 1007 hPa
 wiatr: 10 12 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Rolada z indyka

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 16 listopada 2017 ROZRYWKA 21

Składniki 
Składniki:
4 cienkie kotlety z indyka
2 pory
75 g suszonych moreli
2 czerwone papryczki chili
1 łyżka oleju
3 łyżki półwytrawnego sherry
125 ml bulionu drobiowego
100 ml śmietany kremówki
2 łyżki musztardy
sól, biały pieprz

Sposób wykonania:
Por pokroić w grube krążki, poddusić na 

maśle. Kotlety rozbić, doprawić solą i pieprzem, 
posmarować musztardą. Morele i papryczki chi-
li pokroić w drobną kosteczkę i ułożyć na kotle-
tach. Kawałki pora ułożyć w poprzek na kotletach 
i zawinąć. Smażyć na oleju. Dolać sherry i bulion. 
Mięso dusić przez ok. 20 minut. Na koniec dodać 
śmietanę i przyprawić do smaku. Można podawać 
np. z ryżem.

Smacznego! Asia Janiszewska życzy smacznego!

Przysposobie
niedziecka

Srebrzysty
metal, l.a. 55

Odmierzany
przez zegar

Zrobisz zniego
kotlet

Ekon.:
por czyciel
weksla lub
czeku

Jeziorow
Irlandii

Mit. skand.:
ona

Lokiego

Dramatopisarz;
"Kanclerz i król"

KrólArabii
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Radny skontroluje spółki?

W ubiegłym tygodniu do Sejmu RP tra� ł projekt ustawy, 
która zwiększa uprawnienia radnego. Jeśli proponowane 
przepisy wejdą w życie, radny będzie miał prawo do uzy-
skania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, 
w których znajdują się te dokumenty oraz wglądu w dzia-
łalność organów administracji samorządu, do którego 
został wybrany, spółek handlowych z udziałem odpo-
wiednich samorządowych osób prawnych oraz zakładów, 
przedsiębiorstw i innych samorządowych jednostek orga-
nizacyjnych. 

Bezrobocie wciąż spada  

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił 

październikowe dane dotyczące stopy bezrobocia. 

W ubiegłym miesiącu wyniosła ona 6,6 proc. To o 0,2 

proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu i o 1,6 proc. mniej 

niż przed rokiem. Mniej powodów do optymizmu ma 

województwo kujawsko-pomorskie, w którym bez 

pracy jest 9,8 proc. osób uprawnionych do jej podjęcia. 

Gorzej wypada jedynie województwo warmińsko-ma-

zurskie (11,6 proc.). Najlepszy wynik osiągnęło woje-

wództwo wielkopolskie (3,8 proc.). 

Spółki kupią ziemię bez zgody KOWR

W ubiegłym tygodniu Sejm RP przyjął nowelizację ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego. Jej głównym celem jest uła-
twienie zakupu ziemi rolnej spółkom przesyłowym. Będą one 
mogły nabywać grunty bez zgody Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa. Prawo da taką możliwość jedynie trzem spół-
kom: Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (operator 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego), Operatorowi 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (operator sys-
temu przesyłowego gazowego) oraz PERN S.A. ( jedyna jed-
noosobowa spółka Skarbu Państwa posiadająca koncesję na 

przesyłanie paliw ciekłych). Większość parlamentarna nie 
poparła poprawek zgłoszonych przez Nowoczesną i PO, któ-

re dawały możliwość nabywania ziemi rolnej także spółkom 
prawa handlowego oraz wprowadzały 14-dniowe vacatio 
legis. 

Bezpłatne szkolenie 

17 i 24 listopada w inspektoracie ZUS-u w Lip-nie (ul. Mickiewicza 43) odbędą się bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców pt. „e-Składka - nowy wymiar rozliczeń”. Podczas spotkań zostaną przedstawione zmiany w opłacaniu składek, które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. Pracownicy ZUS-u wyjaśnią też zasa-dy podziału jednej wpłaty na fundusze oraz zasady rozliczania składek. Na szkolenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Początek o 8.30. 

Nowe zasady rozliczania podatku VAT 

Podatnicy, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K od 1 stycznia 
2018 roku będą zobowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji 
tego podatku. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać 
do resortu � nansów jako Jednolity Plik Kontrolny. JPK VAT to zestaw 
informacji o zakupach i sprzedaży. Przesyła się go wyłącznie w wersji 
elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesią-
ca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. 
Nowym obowiązkiem będą objęte małe � rmy oraz rolnicy zarejestro-
wani w VAT. 21 i 28 listopada o 9.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego 
w Golubiu-Dobrzyniu będzie można uzyskać więcej informacji na ten 
temat. 

Zapytaj o emeryturę i rentę

W środę 29 listopada w siedzibie Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Mickiewicza 4) plano-
wane jest spotkanie ze specjalistą ZUS-u. W godz. 
10.00-12.00 będzie można zapytać m.in. o renty 
i emerytury. Z kolei w poniedziałek 20 listopada 
w godz. 9.00-11.00 ekspert ZUS-u będzie pełnił 
dyżur telefoniczny w inspektoracie w Lipnie. Wy-
starczy zadzwonić pod nr 54 288 61 56. 

Szansa, by w porę wykryć tętniaka  

Można skorzystać z badań w ramach przygotowanego przez Urząd Marszałkowski 
w Toruniu programu pro� laktycznego, którego celem jest wczesne wykrycie tęt-
niaka aorty brzusznej. Są nim objęci mężczyźni z naszego województwa, palący 
papierosy, w wieku 65-74 lata. Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie 
wiąże się z powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Osoby, u których badanie wykryje 
odcinek poszerzonej aorty, będą kierowane na kolejne badania lub do specjalisty 
chirurgii naczyniowej. Badania potrwają do 14 grudnia lub do wyczerpania limitu. 
Program zakłada przebadanie 959 osób. Do końca września skorzystało z niego 
326 osób, wykryto 26 nieprawidłowości. Akcję prowadzi pięć placówek: Specja-
listyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu; Regionalny Szpital Specja-
listyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu; Samodzielny Publiczny Zespół 

Przychodni Specjalistycznych we Włocławku; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku; Przychodnia Lekarska RODZINA 

w Koronowie. 
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Bieszczady – dzika kraina
TURYSTYKA  Zachęcamy do poznania południowo-wschodnich krańców Polski. Na tamtejszych pie-
szych szlakach wciąż można cieszyć się samotnością i obcowaniem z przyrodą

Bieszczady to pasmo gór-
skie położone w południowo-
wschodniej Polsce, należące do 
Beskidu Wschodniego. Jest to ze-
wnętrzna część Karpat Wschod-
nich. Większość pasma jest po-
łożona na Ukrainie. W Polsce 
znajduje się tylko niewielka część. 
Bieszczady Zachodnie zajmują 
powierzchnię około 2 tys. kilome-
trów kwadratowych. Zbudowane 
ze skał osadowych, piaskowców 
oraz łupków ilastych i margli-
stych, zwanych fiszem karpackim. 
Pasma górskie są poprzecinane 
dolinami rzek, z których najwięk-
szą jest San. Właśnie rzeki w du-
żym stopniu podzieliły Bieszczady 
na poszczególne pasma. I tak: na 
południu jest pasmo graniczne 
z najwyższym szczytem Wiel-
ka Rawka (1304m). Na zacho-
dzie rozpościerają się zalesione 
wzgórza tzw. Wielkiego Działu 
ze szczytem Łopiennikiem (1069 
m). Natomiast na wschodzie wi-
dać Połoninę Wetlińską (1253 m) 
z najwyższym szczytem polskich 
Bieszczad – Tarnicą (1346 m).

Bieszczady to w przeszłości 
miejsce dla ludzi z marginesu 
społecznego. Według przypo-
wieści bieszczadzkich każdy, kto 
chciał zniknąć, udawał się w ten 
rejon i właściwie… znikał. Nikt 
nikogo tu nie pytał o nazwisko 
czy zawód. Czy tak jest do dzisiaj? 
Chyba nie. Na pewno jest to kra-
ina dla ludzi odważnych i żądnych 
przygód oraz lubiących obcować 
z przyrodą.

Co ciekawego można zoba-
czyć w Bieszczadach? 

Zalew Soliński – sztucz-
ny zbiornik wodny wybudowany 
w latach 1961-68 na rzece San. Po-
wstała zapora wraz z elektrownią. 
Długość zapory wynosi 664 metry, 

jej wysokość to 82 metry. Utwo-
rzony zbiornik ma powierzchnię 
22 kilometrów kwadratowych, 
jego długość to ponad 27 km. Li-
nia brzegowa liczy 150 kilome-
trów. Jest to największe sztuczne 
jezioro w Polsce. Nad zalewem 
są liczne ośrodki wypoczynkowe. 
Można skorzystać również z wy-
pożyczalni sprzętu wodnego czy 
wybrać się w rejs statkiem wy-
cieczkowym (ok. 17 zł).

Drewniane cerkwie to naj-
bardziej charakterystyczne i roz-
poznawalne symbole Bieszcza-
dów. Najwięcej się ich zachowało 
w północno-wschodniej części 
gór. Jest ich kilkadziesiąt, niektóre 
warto zobaczyć, jak np. te w miej-
scowości Komańcza.

Bieszczady słyną z wielu szla-
ków turystyki pieszej. Przyciągają 
one rzesze turystów, a to dzięki 
temu, że można tam cieszyć się 
samotnością. I to właśnie jest ma-
gnes, który przyciąga do Biesz-
czadów.

Przedstawiam kilka tras, któ-
re moim zdaniem warto przejść 
i poczuć smak przyrody.

Połonina Wetlińska – to 
najdalej wysunięta na zachód 
część połonin, które charakte-
ryzują się szczególnym układem 
roślinności. Zbocza porośnięte 
są w większości lasem bukowym, 
szczyt jest bezleśny. Nie ma rów-
nież kosodrzewiny, jak w innych 
górach (Tatry). U stóp tego ma-
sywu są położone miejscowości 
turystyczne, takie jak Wetlina czy 
też Smerek. Na Połoninę Wetliń-
ską prowadzi kilka szlaków tury-
stycznych, w tym żółty z Przełę-
czy Wyżnie i czerwony z Berehów 
Górnych. Na połoninie znajdziemy 
chyba najbardziej znane schroni-
sko górskie o nazwie Chatka Pu-

chatka. To również główny punkt 
turystyki pieszej po Połoninie 
Wetlińskiej.

Połonina Caryńska – central-
nie położony masyw Bieszczad. 
Ma długość około 5 kilometrów 
i trzy wierzchołki o wysokości 
ponad 1200 metrów. Nazwa po-
łoniny pochodzi od wsi Caryńskie, 
która w przeszłości znajdowała 
się na północnych stokach tego 
masywu. Trasy w tym masywie są 
łagodne, widoki nie do opisania. 
Pełno tu urokliwych zakątków, 
głębokich jarów, polan. Teren jest 
bardzo ciekawy.

Masyw Tarnicy – masyw 
górski wysunięty najdalej na połu-
dniowy wschód w Polsce. Oprócz 
najwyższego szczytu polskich 
Bieszczad, Tarnicy, znajdują się tu 
również inne szczyty: Krzemień, 
Halicz czy Rozsypaniec. Tarnica 
zaskoczy nas na pewno wielkim 
stalowym krzyżem, który został 
postawiony dla upamiętnienia 
roku 2000 i pontyfikatu Jana 
Pawła II. Na szczyty prowadzi 
wiele szlaków, ale należy pamię-
tać, że pokonanie ich oznacza nie-
raz 6-8 godzin marszu. Zdobycie 
poszczególnych szczytów jest na 
pewno dużym wyzwaniem, które 
jednak warto podjąć. Będziemy 
mogli zajrzeć w głąb Ukrainy i zo-
baczyć Bieszczady Wschodnie.

Bieszczady to również szereg 
małych miasteczek i przysiółków. 
Warto zobaczyć i poznać ich cie-
kawe, a nieraz tragiczne losy. Woj-
na światowa na tym terenie za-
kończyła się dopiero w 1947 roku. 
Można tu dotknąć historii związa-
nej z Ukraińską Powstańczą Armią 
– UPA, posłuchać o wysiedleniach 
w ramach operacji „Wisła”.

Tekst i fot. (Maw)

W Bieszczadach można spotkać zwierzynę

Schronisko „Chatka Puchatka”

Czołg z czasów wojny w Baligrodzie

Bieszczadzkie połoniny

Tama i Zalew Soliński
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Świetny czas dla spraw biznesowych. Możesz pole-
gać na swojej intuicji i zdaniu współpracowników. 
Twoja pozycja zawodowa umocni się. Są też widoki 
na awans. Spodziewaj się przypływu gotówki. Ko-
niecznie zainwestuj kwotę, którą otrzymasz. Odezwie 
się do ciebie ktoś, o kim już prawie zapomniałeś. 
Uczucia odżyją na nowo.

Pożegnaj się bez żalu z tym, co było w twoim życiu złe 
i zabierało ci energię. Pora na porządki, by w kolejne 
miesiące nie wchodzić z bagażem zmartwień. Spisz 
sprawy, które trzeba zakończyć i zabierz się do dzieła. 
Potem przyjdzie pora na odpoczynek. W pracy nastaw 
się na spokojną realizację swoich obowiązków, nie 
wdrażaj nowych rozwiązań.

Będziesz musiał wykazać się wyjątkową cierpliwo-
ścią, co nie leży w twojej naturze. Ale przez pochop-
ne działanie możesz wiele stracić. Podejmij decyzję 
dopiero, kiedy będziesz całkowicie pewny swoich 
racji. Przeżyjesz rozczarowanie, bo osoba z twojego 
otoczenia, którą uważałeś za sympatyczną, okaże się 
fałszywa. Nie miej oporów, zakończ tę znajomość.

W sprawach związanych z pracą zaufaj własnej 
intuicji i podążaj za wewnętrznym głosem. Możesz 
zdecydować się na szkolenie lub kurs, który rozwi-
nie ważne dla ciebie kompetencje. Samotne Panny 
będą przyciągać płeć przeciwną, zafascynowaną 
ich tajemniczością.

Rozkwitniesz intelektualnie. Zaczniesz interesować 
się nowymi sprawami, będziesz czytać, dzielić się 
swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przyda 
się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych pokusa zdrady.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydo-
wanie gorszy czas. Nic bardziej mylnego. W tych 
niesprzyjających okolicznościach czai się szansa, 
ale musisz ją dostrzec, by móc wykorzystać. Nie idź 
na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko 
się ułoży po twojej myśli.

Planety sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomo-
ści. Masz też szansę na ubicie świetnego interesu. 
Wykorzystaj swoją dociekliwość i spostrzegaw-
czość. Odezwie się ktoś, komu dawniej coś obie-
całeś. Pamiętaj, dotrzymaj słowa, choć będzie to 
kolidować z twoimi planami.

Echa przeszłości dadzą ci się we znaki. Jeśli mogłeś 
coś załatwić dawno temu, a tego nie zrobiłeś, teraz 
sprawa powróci. Trzeba stawić czoła tamtym za-
niedbaniom. Humor popsują ci kłopoty finansowe. 
Nadmierne wydatki w ostatnich tygodniach sprawiły, 
że konto świeci pustkami. Do stałych relacji wkrad-
nie się monotonia, spróbujcie ją przełamać np. wy-
jazdem.

W tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że 
nie będziesz wiedział, w co włożyć ręce. Tu ktoś 
poprosi cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które 
szybko trzeba nadrobić. Będziesz zaganiany, zdez-
orientowany i zdenerwowany. Tylko spokój może 
cię uratować. Zamiast tracić siły na panikowanie, 
zabierz się do pracy i punkt po punkcie odhaczaj, 
co już zrobiłeś.

Nie będziesz narzekać na brak pracy. Twoja otwartość 
na kontakty z innymi, sprawność myślenia i umiejęt-
ność wykonywania kilku zadań jednocześnie zapro-
centują. Jeśli masz do zdania egzamin, bez kłopotu 
pokonasz tremę i wykażesz się wiedzą na wysokim 
poziomie. Starasz się o nową pracę? Zabłyśniesz na 
tle innych kandydatów. 

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie, ani do siebie cudzych pretensji. Nie dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. 
Ktoś da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją 
odrzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.

Gwiazdy gwarantują sukces w pracy. Zabłyśniesz 
przed przełożonymi, może zaowocuje to awansem? 
W każdym razie zgłoszone teraz projekty zakończą się 
sukcesem, twoje relacje z klientami będą doskonałe. 
Będziesz tak oszołomiony nagłym powodzeniem, że 
zaczniesz lekką ręką wydawać pieniądze. Uwaga, bo 
łatwo przesadzić z wydatkami.

Kolorowanki dla dzieci
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Uroczystą mszę odprawio-
no w kościele p.w. Św. Katarzyny 
w Radzikach Dużych. Elementem 
dodatkowym był występ arty-
styczny w wykonaniu uczniów 
radzikowskiego Gimnazjum im. 
Tony’ego Halika. Uczestnicy wy-
darzenia przeszli na cmentarz, 
aby złożyć kwiaty pod pomnikiem 
powstańców styczniowych. Przed 
pomnik występowały delegacje 
z urzędu, rady gminy, jedno-
stek OSP oraz szkół. Dodatkową 
atrakcją dla mieszkańców była 
wystawa historyczno-militar-

na. Zostały tam zaprezentowane 
eksponaty z okresu odzyskiwania 
niepodległości przez Polskę oraz 
z walk podczas I i II wojny  świato-
wej. Pokazała się także grupa ASG 
z Rypina, Wąbrzeźna i Brodnicy.

– Minęło prawie sto lat od 
momentu odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, ale patrio-
tyzm dalej jest w modzie. Po-
stawa patriotyczna jest ważna, 
z pewnością mogę stwierdzić, że 
Polacy są patriotami. Nie musimy 
ponosić takich ofiar jak podczas 
niewoli czy wojny, ale doceniamy 

poświęcenie przodków, rodaków. 
Jesteśmy przywiązani do ojczy-
zny i symboli narodowych, jedno-
cześnie podkreślając naszą tożsa-
mość. W naszej małej ojczyznie, 
czyli gminie Wąpielsk ostatnio 
wprowadziliśmy nowe symbo-
le, nadaliśmy herb. Podkreślamy 
tym nasze miejscowe dziedzictwo 
wypracowane przez poprzednie 
pokolenia – mówi wójt gminy 
Wąpielsk Dariusz Górski.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Niepodległościowe świętowanie
GMINA WĄPIELSK  11 listopada mieszkańcy gminy Wąpielsk zebrali się na uroczystej mszy świętej w Ra-
dzikach Dużych. Delegacje samorządu, szkół oraz jednostek OSP złożyły kwiaty pod pomnikiem powstań-
ców styczniowych

R E K L A M A
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W krótkim czasie kilku 
miesięcy parafię objął pastor 
z Lipna Zygmunt Michelis, ale 
już w 1919 roku w Rypinie za-
mieszkał ksiądz Władysław 
Wernitz. Zarządzał wspólnotą 
rypińskich ewangelików już 
wcześniej, w latach 1887-1890. 
Od 1913 roku przebywał jako 
pastor w Kielcach, ale podczas 
działań wojennych, z rozkazu 
władz rosyjskich został depor-
towany w głąb imperium. Uro-
dzony w 1860 roku we Włady-
sławowie, ukończył gimnazjum 
w Dorpacie i tam studiował 
teologię w latach 1879-83. Wy-
święcony został w 1883 roku. Po 
zaledwie dwóch latach poby-
tu w Rypinie zmarł w czerwcu 
1920 roku i pochowany został 
na rypińskim cmentarzu ewan-
gelickim.

 W początkach 1921 roku 
nadzór nad parafią ewangelic-
ką w Rypinie objął ksiądz Lu-
cjan Lewandowski. Urodził się 
w 1887 roku w Kaliszu w rodzi-
nie o silnych korzeniach kato-
lickich. Ukończył Seminarium 
Duchowne w Płocku, a następ-
nie podjął studia w Akademii 
Papieskiej w Rzymie, gdzie uzy-
skał tytuł doktora prawa cywil-
nego i kanonicznego. Wikariaty 
odbywał w Pułtusku i Mławie, 
ale w 1905 roku zgłosił się do 
służby duszpasterskiej w woj-
sku i jako kapelan brał udział 
w wojnie rosyjsko-japońskiej. Za 
poglądy lewicowe aresztowany, 
w tym samym roku uwięziony 
został na kilka miesięcy w Cy-
tadeli Warszawskiej. Po wyjściu 
z więzienia krótko był wika-
riuszem w Lipnie, a następnie 
proboszczem w pobliskim Su-
minie. Wkrótce później prze-
niesiony został do Petersburga 
jako adiunkt w katolickiej aka-
demii teologicznej. Otrzymał 
także propozycję objęcia urzędu 
biskupa w Żytomierzu.

 Około 1909 roku, obser-
wując moralność katolicką, ab-
solutyzm i nieomylność papie-
ża przeszedł jednak załamanie 
wiary katolickiej. Zrezygnował 
z urzędów w Kościele katolic-
kim, wyjechał do Dorpatu i pod-
jął studia w zakresie teologii 
ewangelickiej. W 1913 roku zo-
stał przyjęty do Kościoła Ewan-

gelicko-Augsburskiego. Ożenił 
się wówczas z Rozalią Riedel. 
Podjął pracę pastora w Żyrardo-
wie, następnie w Chełmie, Łodzi, 
od 1918 roku w Przedczu na Ku-
jawach, a w 1920 roku trafił do 
Rypina. Podjął w mieście pracę 
jako pastor także w gimnazjum, 
ucząc łaciny, psychologii, logi-
ki. Wraz z żoną angażował się 
w życie kulturalne Rypina. Brał 
udział w organizacji loterii na 
zakup samolotów dla wojska. 
Oprócz Rypina zarządzał także 
gminą ewangelicką w Sierpcu. 
W 1925 roku wyjechał z Rypi-
na i objął administrację para-
fii ewangelickiej w Ossówce 
koło Lipna. Nadal angażował 
się w działalność patriotyczną, 
propolską. Mimo pracy wśród 
ludności ewangelickiej, starał 
się łagodzić narastające kon-
flikty między Polakami i Niem-
cami. W 1933 roku za pracę na 
tym polu odznaczony został 
Złotym Krzyżem Zasługi i Me-
dalem Niepodległości. Po wybu-
chu wojny jako Polak, a także 
członek Związku Zachodniego, 
został usunięty z probostwa 
w Ossówce. Mieszkał u jednej 
z rodzin katolickich we wsi. 
Zmuszany był do podpisania 
volkslisty, ale wielokrotnie od-
mawiał. Pozbawiony środków 
do życia, wykonywał zawód 
fotografa w Lipnie. Na krótko 
przed wkroczeniem wojsk ra-
dzieckich został wezwany do 
kopania rowów. W styczniu 
1945 roku został aresztowa-
ny przez Niemców i otrzymał 
wyrok śmierci. Wyzwolony zo-
stał szczęśliwie przez Rosjan. 
Od marca 1945 roku zarządzał 
ogromną parafią ewangelicką 
od Ossówki po Dobrzyń nad 
Wisłą, Gąbin, Sierpc, Płońsk, 
Chodecz, Gostynin. W 1951 roku 
przeszedł na emeryturę. Zmarł 
w Ossówce w 1965 roku. 

 W 1926 roku admini-
strację parafii ewangelickiej 
w Rypinie objął pastor Adolf 
Kratsch. W trzy lata później 
zorganizował z dużym rozma-
chem uroczystość 150. rocznicy 
wspólnoty ewangelickiej Ry-
pin-Michałki. Wcześniej z tej 
okazji przeprowadził gruntow-
ny remont rypińskiego kościo-
ła. Uroczystość rozpoczęła się 

14 lipca w kościele macierzy-
stym w Michałkach. W wyda-
nym wówczas informatorze dla 
parafian zanotowano: Am 14. 
Juli begann die Feier in der Mut-
terkirche Michalken. Schon am 
frühen Morgen waren alle nach 
Michalken führenden Straßen 
von unendlich langen Wagenre-
ihen und Fußgängern bevölkert. 
Niemand wollte sich dieses ein-
malige Fest entgehen lassen. Auch 
mehrere auswärtige Pastoren: 
Schulz, Schönsee; Löffler, Cho-
decz, und Böttcher, Neu-Sulzfeld, 
sowie die früheren Kantoren der 
Gemeinde: Krusche, Zgierz, und 
Missol, Lublin, waren erschie-
nen. P. Gundlach konnte wegen 
seiner bereits stark angegriffenen 
Gesundheit zum größten Leidwe-
sen der Gemeinde nicht kommen. 
Der Gottesdienst fand im Freien 
statt, weil das alte Kirchlein kaum 
einen kleinen Bruchteil der Besu-
cher hätte fassen können. Vor der 
Kirche war eine Empore aufge-
baut, die alle Chöre der Gemeinde 
— 120 Sänger und Sängerinnen — 
und einen Chor aus der Gombiner 
Gemeinde sowie 85 Posaunisten 
aufnehmen mußte. Rechts davon 
waren der Altar und die Kanzel 
errichtet worden. Alles war mit 
Girlanden geschmückt. Über dem 
Eingang der Kirche waren aus 
grünen Zweigen die Zahlen 1779 
bis 1929 angebracht. Die Glocken, 
von denen eine zur Erinnerung an 
das Jubelfest in Danzig gegossen 
worden war, läuteten die Feier 
ein. Es folgten abwechselnd Ge-
meindegesang, Predigt, Chor- und 
Posaunendarbietungen.Zu Mittag 
wurden alle Mitwirkenden von 
der Gemeinde bewirtet. Der Na-
chmittagsgottesdienst dauerte bis 
16 Uhr. Für Unterkunft der au-
swärtigen Gäste hatte das Festko-
mitee gesorgt.

Montag, den 15. Juli, wurde 
das Jubiläumsfest in Rippin fort-
gesetzt. Hier hatten fast alle Fe-
stteilnehmer in der Kirche Platz. 
Zu den erwähnten Pastoren war 
noch P. Buse, Lipno, hinzugekom-
men und diente der Gemeinde mit 
dem Worte Gottes. Die Gesang-
chöre, geleitet von Lehrer Gustav 
Sommer, Rippin, das Orgelspiel 
der ehemaligen Kantoren Krusche 
und Missol und die Posaunen-
chöre trugen viel zur Verschöne-Adolf Kratsch (1926-1931)

Kościół ewangelicki w Rypinie (fot. ok. 1930)

W 500. rocznicę reformacji. 
Z dziejów rypińskiego ewangelicyzmu 

(cz. 3/5 – 1918-1939)
XX WIEK  Po zakończeniu I wojny światowej, wraz z wyjeżdżającymi z Rypina Niemcami, opuścił parafię 
także pastor Adolf Loefler, administrujący kościołem ewangelickim od 1916 roku
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Waldemar Krusche (1931-1940)

Wąpielsk

Sołecka impreza integracyjna
W sobotę 11 listopada sołtys sołectwa Wąpielsk II Grzesław Listkowski wraz 
z radą sołecką zaprosił mieszkańców wsi na spotkanie integracyjne

Rypin  Imieninowo u seniorów

8 listopada członkowie klubu seniora „Wrzosy” wspólnie świętowali imieniny swoich klubowiczów. Podczas spo-
tkania nie zabrakło tradycyjnego „Sto lat”, wspólnej zabawy przy muzyce, pląsów, śpiewów i słodkiego poczę-
stunku. Solenizantami byli: Mirosława Tuchalska, Czesława Grabowska, Halina Lewandowska, Halina Dąbrowska, 
Elżbieta Szymańska, Stefan Rupiński oraz Wincenty Wach.

(AW), fot. nadesłane

Na imprezie w Domu Kul-
tury w Wąpielsku pojawiło się 
kilkanaście par małżeńskich. 
Byli to mieszkańcy sołectwa 
Wąpielsk II oraz zaproszeni go-
ście. Wspólnie spędzony czas za-
owocował wieloma rozmowami, 
nowymi znajomościami i moż-
liwością sprawdzenia swoich 
umiejętności tanecznych. Od 
godz. 19.00 aż do godzin poran-
nych, w nastrojowej jesiennej 
scenerii uczestnicy tanecznej 
imprezy bawili się przy dźwię-
kach zespołu EXPRESS z Wąpiel-
ska. Publiczność była zachwyco-
na. Na wszystkich oddających 
się tanecznym szaleństwom 
czekały stoły zastawione sma-
kowitymi przekąskami, sałat-

kami i ciastami. Owe pyszności 
przygotowały panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Wąpielsku: 
Krystyna Listkowska, Małgorza-
ta Murawska, Alicja Ługowska, 
Wanda Wawrowska, Agnieszka 
Betlejewska i Teresa Rybińska.

Gośćmi honorowymi tej so-
łeckiej imprezy o integracyjnym 
charakterze byli wójt gminy Wą-
pielsk Dariusz Górski oraz prze-
wodniczący rady gminy Tomasz 
Czajkowski z żoną. Dodatkową 
atrakcją wieczoru był konkurs 
wiedzy o sołectwie przygoto-
wany przez sołtysa Grzesława 
Listkowskiego. Uczestnikami 
zmagań konkursowych były trzy 
pary małżeńskie: Agnieszka i Le-
szek Betlejewscy, Jan i Elżbieta 

Nowatkowscy oraz Halina i Zdzi-
sław Szulkowscy. Małżeństwa 
wykazały się dużą znajomością 
sołectwa i komisja konkursowa 
zdecydowała, by przyznać trzy 
równorzędne nagrody, które 
wręczył wójt Górski.

Sołtys Listkowski podzię-
kował wszystkim mieszkańcom 
zaangażowanym w przygotowa-
nie spotkania, które udało się 
zorganizować dzięki środkom 
pieniężnym z funduszu sołec-
kiego, z części przeznaczonej na 
integrację mieszkańców. Szcze-
gólne podziękowania zostały 
skierowane do pań z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Wąpielska.

(red), fot. nadesłane

rung des Festes bei. Auch am 
Nachmittag war die geräumige 
Rippiner Kirche überfüllt. Es pre-
digten jetzt die Pastoren Böttcher 
und Buse.

Die Reihe der Festpredigten 
schloß der Ortspastor, der hierbei 
liebe Worte des Gedenkens für die 
Eltern und Vorfahren der Gemein-
deglieder fand, die die schöne Kir-
che in Rippin erbaut haben, und 
erinnerte dabei an unsere eigene 
Vergänglichkeit. Die Festgemeinde 
sang hierauf voll Inbrunst „Laßt 
mich gehn”. Danach trug ein Stre-
ichorchester „Asis Tod” von Grieg 
stimmungsvoll vor. Abends um 
8.30 Uhr fand im Konfirmanden-
saal ein Festessen statt, zu dem die 
Behörden, die Pastoren, das Kir-
chenkollegium, die Leiter der Po-
saunenchöre und Gesangvereine u. 
a. geladen waren.

 W uroczystościach 
wzięło udział kilku pastorów 
z całej Polski. Gości podejmo-
wano poczęstunkiem przed 
kościołem. Występował chór, 
składający się ze 120 śpiewaków 
i 85 puzonistów oraz orkiestra 
smyczkowa. Wszystko zostało 
ozdobione girlandami. Nad wej-
ściem do kościoła numery z zie-
lonych gałęzi były dołączone od 
1779 do 1929 roku. Dzwony, z któ-
rych jeden został wylany na uro-
czystość jubileuszową w Gdań-
sku, zapowiadały uroczystość. 
Potem nastąpiły naprzemienne 
śpiewy kościelne, kazania, chó-
ralne i puzonowe.

 W 1931 roku parafię 
ewangelicką w Rypinie objął 
pastor Waldemar Krusche. Uro-
dził się w 1897 roku w Rypinie 
jako syn nauczyciela i kanto-
ra Reinholda Krusche. W la-
tach 1917-1923 studiował teolo-
gię w Lipsku i Rostoku. Od 1923 
roku objął wikariat w Warsza-
wie, a w 1924 roku został mia-
nowany pastorem w Tuczynie 
na Wołyniu. W 1931 roku wrócił 
w rodzinne strony. W 1935 roku 

podjął budowę nowego kościoła 
w Michałkach. Plan opracował 
inż. Alfred Beurton ze Zgierza, 
budował majster Bruno Wurz-
bacher z Sierpca. Kamień wę-
gielny położono w 1935 roku. 
Budowa prowadzona głównie ze 
składek ludności ewangelickiej 
okolic Rypina, prowadzona była 
w trudnym okresie wielkiego 
kryzysu gospodarczego. Nabo-
żeństwo inaugurujące otwarcie 
kościoła odbyło się 18 paździer-
nika 1937 roku. 12 czerwca 1938 
roku pastor Krusche zorganizo-
wał także uroczystość 50-lecia 
kościoła ewangelickiego w Rypi-
nie.

W okresie międzywojen-
nym kościół w Michałkach two-
rzył własną wspólnotę. Do gmi-
ny tej należały wioski: Grzemby, 
Kretki Duże, Zduny i Płociczno. 
Społeczność ewangelicka Rypi-
na była bardziej rozproszona. 
Oprócz miasta należały do niej 
wioski: Głowińsk, Cetki, Klesz-
czy, Somsiory, Zbójenko, Obor-
ki, Tomaszewo i Jeziorki i Kierz, 
Trąbin z Gajem i Skudzawy.

 Pastor Waldemar Kru-
sche wiązał się w latach trzy-
dziestych ruchem nacjonali-
stycznym wśród podrypińskich 
Niemców, za co więziony był 
w Berezie Kartuskiej. W dniu 
wkroczeniu Wehrmachtu do 
Rypina 7 września 1939 roku 
mianował w Somsiorach na-
uczyciela Augusta Nikolaia sze-
fem rypińskiego Selbstschutzu. 
Trudno jednak stwierdzić, czy 
akceptował następne zbrodnie 
tej organizacji w mieście. Od je-
sieni 1939 roku objął funkcję pa-
stora niemieckiej gminy w War-
szawie oraz superintendenta 
w Generalnej Guberni. 2 sierpnia 
1942 roku utonął w czasie kąpieli 
w Wiśle w Warszawie. W marcu 
1940 roku do Rypina przysłany 
został nowy pastor, Hugo Karl 
Schmidt.

Piotr Gałkowski



Drewno/Węgiel

Drewno kominkowe, trociny 5,00 
zł worek, ekogroszek i orzech 
(worki 25 kg). OBLADREX Go-
lub-Dobrzyń, tel. 604 517 964

Praca

Zatrudnimy salową z grupą. Tel. 
785 856 041

Rolnictwo

Kupię siewnik Poznaniak, glebo-
gryzarkę, talerzówkę, pług 2,3,4, 
agregat, przyczepę, kultywator, 

ciągnik bez dok. Tel. 797 633 
258

Sprzedam 5 warchlaków po 45 kg 
i 20 prosiaków. Tel. 727 571 063

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta war-
stwowa, garaże (blaszaki). Za-
dzwoń 514 866 203 lub 56 474 
09 20

Usługi

Transport koni, krów i innych 
zwierząt na terenie całej Polski. 
Atrakcyjne stawki i fachowe po-
dejście. Tel 669 450 043

OGŁOSZENIA28 Czwartek 16 listopada 2017 RYPIN–CRY.PL

Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek  
Wiśniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica, 
kontakt pod nr. tel. 603 858 933

mamAUTO – sprawdzone części używane do 
wszystkich aut – GWARANCJA 1 MIESIĄC! 
54 280 2990

Hurtownia motoryzacyjna Auto Complex, 
Brodnica, ul. 18 Stycznia 34, tel. 56 649 86 69

Auto części Ravis, Lipno, ul. Skępska 31, kon-
takt pod nr. tel. 54 288 46 76

AUTO SUMOCKI Opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. LAKIERNIA 
PROSZKOWA. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel. 
601 927 221

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-
CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 
54 280 2990

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

Okręgowa stacja kontroli pojazdów Gawrońscy, 
ul. Mleczarska 21, Rypin, tel. 54 444 71 15

Gawrońscy - legalizacja tachografów cyfrowych, 
ul. Mleczarska 21, Rypin, tel. 602 536 686

PIASEK, ŻWIR oferuje: piasek płukany, sucho 
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-
mień, tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-
mień, tłuczeń, gruz, DOWÓZ, tel. 608 219 596
siany, żwir,  czarnoziem, torf, kruszywo, ka-

El-Dan firma ogólnobudowlana, stany surowe, 
elewacje, dachy, docieplenia, wykończenie 
wnętrz, tel. 792 080 506

Panorama sprzedaż okien, drzwi, rolet, bram, 
parapetów, moskitier, ul. Kościuszki 54, Rypin, 
kontakt pod nr. tel. 509 728 154, 729 353 930

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Rynek 
17, Golub-Dobrzyń, tel. 519 844 525

Leasing-Experts oferta specjalna nie tylko dla 
firm, leasingujemy prawie wszystko- auta, kom-
putery, maszyny, urządzenia, tel. 575 665 290

Z nami bezpiecznie sprzedaż , kupisz, wynajmiesz, 
kupujący nie płaci prowizji, tel. 575 665 291

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjo-
nalne przeprowadzenie każdego rodzaju trans-
akcji w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. 
Pod Arkadami 11 tel. 531 795 462

BENSTAL – OGRÓD NARZĘDZIA STAL 
– Piłsudskiego 76A 87-500 Rypin 
Tel. 54 230 90 66 , 519 618 010

Hurtownia owoców i warzyw, własna produkcja 
pomidorów i ogórków, Brodnica, ul. Podgórna 
80a, 506 079 39280a, 506 079 392

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysz-
tof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Agromax - Hurtownia nawozów i węgla, Brod-
nica, tel. 56 498 23 39

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

Skład opału, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
prawdopodobnie najtańszy wegiel w okolicy, 
tel. 730 015 103

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

Inter-Pal ekogroszek, pelet, brykiet, kontakt 
pod nr. tel. 531 132 203

Agromax - Autoryzowany sprzedawca katowic-
kiego holdingu węglowego, Brodnica, kontakt 
pod nr. tel. 56 498 23 39

Klub X-Fitness - idealne miejsce dla kobiet, 
zadbaj o swoją sylwetkę, porady dietetyczne 
i treningowe, tel. 730 167 510

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Ro-
wery,części, akcesoria serwis. Artykuły spor-
towe, Brodnica ul. Kopernika 7, tel. 530 186 
139

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Ro-
wery, części, akcesoria serwis. Artykuły spor-
towe, Brodnica ul. Farna 4, tel. 784 085 614

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. 
Rowery, części, akcesoria serwis. Artykuły 
sportowe, Brodnica ul. Mostowa 8, tel. 662 
126 961

Salon firmowy Romet - skutery, motocykle, ro-
wery, ul. Piłsudskiego 47, Rypin, kontakt pod 
nr. tel. 600 261 092

Festyny, Uroczystości rodzinne, wynajem: 
zjeżdżalnia, zamek, euro bungee, wata, po-
pcorn, balony, tel. 507 705 261

Skup palet - sprzedaż, skup, wymiana, kontakt 
pod nr. tel. 730 015 103

Inter-Pal skup-sprzedaż palet, tel. 531 132 203

Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszaw-
ska 38 87- 500 Rypin tel. 54 280 24 33

Agencja Restrukturyzacja i Modernizacja Rol-
nictwa ul. Nowy Rynek 5 87-500 Rypin kontakt 
pod nr. tel. 54 280 01 55

Powiatowy Urząd Pracy ul. Nowy Rynek 14 87-
500 Rypin tel. 54 280 21 44

Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 
Rypin tel. 54 280 21 37

Powiatowy Urząd Pracy ul. Nowy Rynek 14 87-
500 Rypin tel. 54 280 21 44 fax: 54 280 24 79

Rypiński Dom Kultury, Kino „Bałtyk” ul. War-
szawska 8 87-500 Rypin tel. 54 280 21 56

Biblioteka Publiczna Miejsko - Powia-
towa ul. Warszawska 20 87-500 Rypin 
tel. 54 280 21 42

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

Numery alarmoweNumery alarmowe
87-500 Rypin Tel. 54 233 97 42

Komenda Państwowej Straży Pożarnej ul. 
Strażacka 4 87-500 Rypin kontakt tel. 54 280 
37 37  lub 54 280 91 53 numer alarmowy 998 
lub 112 z telefonów kom. Pogotowie energe-
tyczne 991 Pogotowie gazowe 992

Zespół Szkół nr 1  im. ks. Czesława Lis-
sowskiego ul. Kościuszki 51 87-500 Rypin 
tel. 54 280 20 65

Zespół Szkół nr 5 im. ks. J. Twardowskiego ul. 
Młyńska 12 87-500 Rypin tel. 54 280 36 42

Zespół Szkół Miejskich w Rypinie ul. Sporto-
wa 24 87-500 Rypin tel. 54 280 23 31

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II ul. 
Młyńska 12 87-501 Rypin tel. 54 280 58 47

Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Su-
charskiego ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin kontakt 
pod nr. tel. 54 280 51 19

Przedszkole Niezapominajka ul. Gustawa 
Sommera 16 87-501 Rypin tel. 54 280 35 16

Przedszkole nr 1 ul. Młyńska 3 87-500 Rypin 
tel.54 280 57 97

Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Wojska Polskie-
go 11 87-500 Rypin tel. 54 280 31 32

Chatka Puchatka. Punkt przedszkolny. Pan-
kowska J. ul. Jana Pawła II 87-500 Rypin kon-
takt pod nr. tel. 501 024 694

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Strażacka 1 87-
500 Rypin tel. 54 280 34 04

Wodociągi ul. Elizy Orzeszkowej 4 87-500 Ry-
pin tel. 54 280 24 61

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2 87-500 Rypin 
kontakt pod nr tel. 54 280 34 32

Pogotowie numer alarmowy 999 lub 112 z te-
lefonów kom.

Szpital Powiatowy ul. 3 Maja 2 87-500 Rypin 
ul. 54 280 54 54

Przychodnia przy Szpitalu ul. 3 Maja 2 87-500 
Rypin tel. 54 280 24 26

Przychodnia Dormed ul. Lissowskiego 16 87-
500 Rypin tel. 54 280 76 20

Wykaz aptek w Rypinie: „Pod Orłem” Sp. z o.o. 
Apteka ul. Kilińskiego 7 87-500 Rypin kontakt 
pod nr. tel. 54 280 20 44

„Pod Lwem” Apteka Danuta Ittrich ul. Ko-
ściuszki 7 87-500 Rypin tel. 54 280 25 24

„Remedium” Apteka ul. Koszarowa 3 87-500 
Rypin tel. 54 280 35 97

„Aloes” Apteka Urszula Mielczarek ul. 
ks.Lissowskiego 2 b 87-500 Rypin 
tel. 54 280 55 75

„Przy Przychodni” Apteka Katarzyna Górecka-
Przybysz  Beata Ruszkowska ul. ks. Lissow-
skiego 16 87-500 Rypin tel. 54 280 40 62

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587, 56 493 41 50

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Różne

Rolnictwo
Usługi

Praca

Drewno /Węgiel

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo
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Konkurs odbył się już po raz 
dwudziesty siódmy. Wzięli w nim 
udział uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu ry-
pińskiego, którzy zaprezentowali 
po dwa utwory o charakterze pa-
triotycznym. Młodych artystów 
oceniało jury w składzie: Teresa 
Krzyżanowska, Małgorzata Gołę-
biewska, Danuta Wiśniewska. 

Na wstępie głos zabrali: bur-
mistrz Paweł Grzybowski i staro-
sta Zbigniew Zgórzyński.

– Dziękuję młodzieży, która 
poświęca swój wolny czas i odno-
si sukcesy, dziękuję też nauczy-
cielom i wszystkim tym, którzy 
promują Polskę i patriotyzm, 
a więc to co bliskie naszemu ser-

cu – mówił burmistrz.
– Dołączam się do słów pana 

burmistrza. Mogę dodać, że dziś 
mamy ten komfort, że żyjemy 
w wolnej Polsce. Możemy wy-
rażać swój patriotyzm przede 
wszystkim słowem, a nie z bronią 
w ręku. To bardzo ważne – tłu-
maczył starosta. 

W kategorii szkół podstawo-
wych pierwsze miejsce zdobyli: 
Amelia Szyszka z SP w Borzymi-
nie i  Bartosz Rochnowski z SP 
w Ugoszczu. Drugie miejsce przy-
znano Klaudii Forembskiej z SP 
w Ostrowitem i  Alicji Wołkow-
skiej z SP w Sadłowie, a trzecie 
– Amelii Urbańskiej z SP w Sadło-
wie i Katarzynie Wiśniewskiej z SP 
w Nadrożu. 

Wśród gimnazjalistów pierw-
sze miejsce zajęli: Julia Szałwińska 
z Gimnazjum im. Józefa Wybic-
kiego i Maciej Janiszewski z Gim-
nazjum Powiatowego w Rypinie. 
Drugie miejsce jury przyznało 
Oskarowi Rupińskiemu z gimna-
zjum miejskiego. Trzecią nagrodę 
otrzymała Natalia Poniatowska 
z Gimnazjum w Ostrowitem. 

W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych bezkonkurencyjna 
okazała się Patrycja Rygielska. 
Drugie miejsce zajęła Paulina  
z Zespołu Szkół nr 2. Trzecią lo-
katę przyznano Weronice z tej sa-
mej placówki. 

Tekst i fot.
(ToB)

poezja z patriotycznym przesłaniem
RYPIN  W poniedziałek 13 listopada Rypiński Dom Kultury zorganizował Turniej Recytatorski Poezji Patrio-
tycznej. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Amelia Szyszka, Bartosz Rochnowski, Julia Szałwińska, 
Maciej Janiszewski i Patrycja Rygielska

Uczniów wspierali nauczyciele i rodzice

Turniej odbył się już po raz 27.

Rywalizowali m.in. uczniowie szkół podstawowych

Od lewej:  Danuta Wiśniewska, Teresa Krzyżanowska i Małgorzata Gołębiewska

Wśród licealistów najlepsza była Patrycja Rygielska

Wśród gimnazjalistów najlepsi byli: Julia Szałwińska i Maciej Janiszewski

Dyplomy otrzymali także licealiści

Młodym artystom gratulowali: starosta Zbigniew Zgórzyński i burmistrz Paweł Grzybowski



8 listopada uczniowie klasy  
3 c uczestniczyli w lekcji muze-
alnej o tematyce patriotycznej 
,, Polskie symbole narodowe’’,  
podczas której mieli możliwość 
pogłębienia wiedzy na temat lo-

sów naszej ojczyzny. Dyrektor 
Andrzej Szalkowski zabrał dzieci 
w pasjonującą podróż po me-
andrach naszej trudnej historii, 
przedstawił dzieje naszego naro-
du, który walczył o upragnioną 

wolność. Na zakończenie lekcji 
wszyscy uczestnicy własnoręcz-
nie wykonali kotyliony w bar-
wach narodowych.

(mr)
 fot. nadesłane

10 listopada w Przedszkolu 
Miejskim Nr 2 w Rypinie odbyła się 
patriotyczna uroczystość z oka-
zji Święta Niepodległości. Dzie-
ci z grupy „Krokusy” pod opieką 
nauczycielek Joanny Cieplińskiej 
i Beaty Dreślińskiej przygotowa-
ły dla  swoich kolegów program 
artystyczny, dzięki któremu 

przedszkolaki poznały fragment 
historii naszego kraju, związanej 
z odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości. Spotkanie wypełniły 
piękne patriotyczne wiersze oraz 
pieśni śpiewane przez dzieci ze 
starszych grup naszego przed-
szkola. 

(mr), fot. nadesłane

Październik i listopad to 
bardzo ważne miesiące dla 
wszystkich pierwszoklasistów. 
W październiku uczniowie klasy 
pierwszej ze Szkoły Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Starorypinie Rządowym złożyli 
ślubowanie i zostali przyjęci do 
grona uczniów. Podczas uroczy-
stości dyrektor szkoły powitała 
przybyłych gości: sekretarza gmi-

ny Jana Kwiatkowskiego, inspek-
tora oświaty Marzenę Zdrojewską, 
przewodniczącego rady rodziców 
Karola Wojciechowskiego oraz 
rodziców, uczniów, a szczególnie 
serdecznie klasę pierwszą wraz 
z wychowawczynią Anną Kozłow-
ską.

Ślubowanie rozpoczęło się 
polonezem oraz częścią arty-
styczną w wykonaniu pierwsza-

ków.  Punktem kulminacyjnym 
był sam akt ślubowania i paso-
wania uczniów przez dyrektor 
szkoły. Dzieci obdarowane zo-
stały upominkami i książeczkami 
oraz życzeniami od klasy drugiej, 
rodzice zadbali o poczęstunek dla 
nowych członków braci uczniow-
skiej. 

(mr)
 fot. nadesłane

Rypin  Nietypowe śniadanie

7 listopada przedszkolaki oraz pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Ko-
walkach wraz z wychowawczyniami zorganizowały wspólne śniadanie 
z okazji dnia „Śniadanie Daje Moc”. Najważniejszym celem programu 
jest zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania. Tego dnia 
dzieci samodzielnie skomponowały swoje zdrowe, pożywne i ulubione 
śniadanie. Atrakcji nie brakowało.

(AW), fot. nadesłane
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czas ślubowań
GMinA Rypin  Kolejni  pierwszoklasiści  dołączają do gro-
na pasowanych uczniów. Złożenie ślubowania mają za sobą 
uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego

Mali patrioci
Nauka patriotyzmu wpajana jest od najmłodszych 
lat w Przedszkolu Miejskim nr 2. 11 listopada milusiń-
scy obchodzili Święto Niepodległości, dzień wcześniej 
dzieci z PM nr 2 zaprosiły swoich kolegów na program 
artystyczny z historią w tle.Rypin

Uczniowie w muzeum
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zaprasza uczniów na lekcje obrzędowości andrzej-
kowej oraz o tematyce patriotycznej. Z oferty skorzystali uczniowie szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Jana Pawła II, którzy w minionym tygodniu odwiedzili muzeum.

Rypin
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Uroczystości patriotyczne 
z okazji 99. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości od-
były się dla społeczności szkolnej 
oraz lokalnej w kościele parafial-
nym w Skrwilnie. Uczniowie recy-
towali wiersze, śpiewali piosenki 
patriotyczne. Przybliżyli również 
fakty z historii Polski, wprowa-
dzając słuchaczy w refleksyjny 
nastrój. Program artystyczny 
przygotowali pod kierunkiem 

nauczycieli: D. Ardanowskiej, B. 
Bartnikowskiej, M. Piaseckiej i G. 
Kowalskiego. Po mszy świętej de-
legacje: Urzędu Gminy Skrwilno, 
Rady Gminy Skrwilno, Zespołu 
Szkół w Skrwilnie, Nadleśnictwa 
w Skrwilnie oraz członków Akcji 
Katolickiej i emerytów ze Skrwil-
na złożyły wieńce pod Krzyżem 
Powstańców.

(ak), fot. nadesłane

Przypomnijmy, że zawody 
odbywały się w dniach 6-8 listo-
pada w Rypinie i w Radzikach 
Dużych. W rywalizacji udział 
wzięły reprezentacje wszystkich 
komend z województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Mistrzostwa 
rozegrane zostały w obiekcie 
Rypińskiego Centrum Sportu 
w Rypinie przy ulicy Dworcowej 
oraz w Hali Sportowo Widowi-
skowej przy Zespole Szkół w Ra-
dzikach Dużych gm. Wąpielsk. 
Mecze ćwierćfinałowe, półfina-
łowe i finał zostały rozegrane 

w RCS w Rypinie.
W ćwierćfinałach zagrały 

drużyny z Nakła n/Notecią, Ry-
pina, Świecia, Torunia, Włocław-
ka, Chełmna, Brodnicy i Golu-
bia-Dobrzynia. Do półfinałów 
zakwalifikowali się reprezentan-
ci Brodnicy, Torunia, Włocławka 
i Golubia-Dobrzynia, natomiast 
finał został rozegrany pomię-
dzy Włocławkiem, a Toruniem 
i zakończył się wynikiem 4:1 dla 
grupy z grodu Kopernika.

Wyniki:
I – Toruń, II – Włocławek, 

III – Brodnica, IV – Golub-Do-
brzyń, V – Nakło, VI – Rypin, VII 
– Świecie, VIII – Chełmno

Nagrody indywidualne:
Król strzelców – Daniel 

Brzózka z KP PSP w Brodnicy
Najlepszy bramkarz – Sła-

womir Jaszczak z KM PSP we 
Włocławsku

MVP mistrzostw – Tomasz 
Sobański z KM PSP w Toruniu

(ak), 
fot. Starostwo 

Powiatowe Rypin

Organizatorem rozgrywek 
była sekcja brydża sportowego 
MOSiR w Rypinie. 

– Od kilku lat z okazji  11 listo-
pada organizujemy turniej – mówi 
Józef Adamski. W brydża gram od 
ponad 50 lat. Jest to klasyczny 
sport umysłowy, który zmusza 
graczy do aktywnego myślenia.

W turnieju wystartowało 26 
par. Po rozegraniu 30 rozdań na 
zapis maksymalny, zwyciężył duet 
Pęcherzewski-Cybulski. Drugie 
miejsce zajęła para Adam Amrozy 
i Bolesław Krzewski (Płock) z wy-
nikiem 58,42 proc., zaś na trzecim 
uplasowała się para Zbigniew Le-
śniewski i Anna Leśniewska z Ry-

pina, z wynikiem 58 proc.
Turniej sędziował Zdzisław 

Zachwieja z Bydgoszczy. Zwycięz-
cy zostali uhonorowani puchara-
mi oraz nagrodami finansowymi  
i rzeczowymi. Patronat nad im-
prezą objął burmistrz Rypina Pa-
weł Grzybowski.

Tekst i fot. Adam Wojtalewic

Reprezentacja KP PSP Rypin

Uczcili rocznicę
W dniach 12 i 13 listopada uczniowie Zespołu Szkół 
w Skrwilnie zaprezentowali montaż słowno-muzycz-
ny pod hasłem „Ona jest i nie umarła”.

Skrwilno

Strażacy na szóstym miejscu
Reprezentanci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Rypina z po-
wodzeniem walczyli w pierwszej fazie XII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Strażaków w Halowej Piłce Nożnej. W drugiej fazie zdobyli 4 punkty 
i ostatecznie zakończyli rywalizację na 6. pozycji.

Piłka nożna

Grali o puchar burmistrza
RYPIN  11 listopada w sali konferencyjnej Rypińskiego Centrum Sportu rozegrano turniej brydża sporto-
wego z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Mistrzostwo zdobyła para: Lech Pęcherzewski i Adam 
Cybulski z Płocka, uzyskując wynik 61,10 proc



Od kilku edycji turniej jest 
organizowany w hali Rypińskie-
go Centrum Sportu. W maju tego 
roku do naszego miasta przyje-
chali zawodnicy reprezentujący 
m.in. UKS OSIR Brodnica, Unię 
Choceń, GOK Rogóźno, LZS Świecie 
nad Osą, Czernikowo, Grudziądz, 
Plemięta, Sierpc czy Toruń. 

Zawodnicy zostaną podzieleni 
na dziewięć kategorii wiekowych. 
Do rywalizacji staną chłopcy 
i dziewczęta ze szkół podstawo-

wych,  gimnazjaliści, reprezen-
tanci szkół ponagimnazjalnych, 
oldboye, seniorzy oraz reprezen-
tanci MKS-u Ekonomik.  

Dla zawodników będą przy-
gotowane puchary i dyplomy, 
ufundowane przez burmistrza 
i radę miasta oraz inne nagrody, 
które zapewnią sponsorzy. Zapisy 
są przyjmowane u Andrzeja Pace-
ra: 502 101 148. 

(ToB)
fot. ilustracyjne

– Awans do finału uzyskali-
śmy po wygraniu turnieju powia-
towego, a następnie ćwierćfinału 
i półfinału województwa – mówi 
trener Jarosław Sochacki. – Daw-
no tak wysokiego miejsca w tych 
rozgrywkach nie było. Jest to bar-
dzo dobry wynik i promocja szko-
ły oraz miasta.

W finale rypinianie walczyli 

ze szkołami mistrzostwa sporto-
wego z Bydgoszczy: nr 15 i 60 oraz 
z SP Golub Dobrzyń. W tej stawce 
okazali się najsłabsi, choć do za-
jęcia trzeciego miejsca zabrakło 
jednego gola. 

Skład: Andrzejczuk, Fiszer, 
Kolbus, Rutkowski, Wójcik, Pie-
trusiński, Krzykwa, Łapkiewicz , 
Wojciechowski.  

Opiekun: Jarosław Sochacki
Tabela finału 
1. SP 60 Bydgoszcz – 9 pkt
2. SP 15 Bydgoszcz – 6 pkt
3. SP Golub Dobrzyń 1 pkt
4. SP 3 Rypin 1 pkt

(ToB)
fot. nadesłane 

Pierwsza połowa nie wska-
zywała na to, że Lech wyjedzie 
z Mogilna z bagażem kilku stra-
conych bramek. To rypinianie 
mogli wyjść na prowadzenie 
w 22. minucie, gdy na strzał 
z dystansu zdecydował się Szy-
mon Moszczyński. Tym razem 
zabrakło jednak odrobiny szczę-

ścia, bo futbolówka obiła po-
przeczkę. Pięć minut później to 
gospodarze wyszli na prowadze-
nie. Przeciwnika tuż przed po-
lem karnym sfaulował Wojciech 
Mazurowski, otrzymując jeszcze 
żółtą kartkę. Do piłki podszedł 
Wojciechowski i bezpośrednio 
z rzutu wolnego pokonał Klau-

diusza Kurka. Do przerwy utrzy-
mał się wynik 1:0.

Po zmianie stron wydawało 
się, że Lechici będą mieli szansę 
na wyrównanie. W 55. minucie 
sędzia dopatrzył się faulu w polu 
karnym na Jakubie Trędewiczu 
i wskazał na wapno. Chwilę póź-
niej, po konsultacji z arbitrem li-
niowym, zmienił swoją decyzję, 
ku radości kibiców gospodarzy. 
Po tej sytuacji Pogoń zabrała się 
do pracy w ofensywie, a nasze 
zespół popełniał rażące błędy 
w obronie. Po godzinie gry Kur-
ka znów pokonał Wojciechow-
ski, tym razem strzałem głową. 
Pięć minut później mogło być 
3:0, ale tym razem golkiper Le-
cha popisał się świetną inter-
wencją, wygrywając pojedynek 
„sam na sam” z napastnikiem 
gospodarzy. Po dwóch kolejnych 
minutach Pogoń dopięła swego, 
strzelając trzecią bramkę. Piłkę 
po strzale z bliskiej odległości 
sparował bramkarz Lecha, ale 

nie mógł liczyć na pomoc ko-
legów z obrony. Do futbolówki 
dobiegł Nawrocki i spokojnym 
strzałem podwyższył wynik. 

Lechici odpowiedzieli na 
kwadrans przed końcem. Znako-
mitym strzałem z dystansu po-
pisał się Szymon Moszczyński, 
trafiając w samo okienko bramki 
Pogoni. Gol doświadczonego po-
mocnika był jedynym pozytyw-
nym wydarzeniem dla rypinian. 
Już trzy minuty później gracze 
z Mogilna zadali czwarty cios, 
tym razem autorstwa Mrów-
czyńskiego. Tuż przed końco-
wym gwizdkiem gospodarze 
ustalili wynik na 5:1, wykorzy-
stując błędy w ustawieniu Lecha 
i niezdecydowanie Kurka. 

Po sobotniej porażce Lech 
spadł na ósme miejsce w staw-
ce. Do zakończenia jesiennych 
zmagań pozostały dwie kolejki. 
W najbliższy weekend rypinia-
nie zmierzą się na wyjeździe 
z Wisłą Nowe. Rywale zajmują 

obecnie 13. miejsce w tabeli IV 
ligi, ale w minioną sobotę dość 
niespodziewanie poradzili sobie 
we Włocławku, pokonując Lidera 
4:2. Miejmy nadzieję, że nasz ze-
spół nie pozwoli gospodarzom 
na rozwinięcie skrzydeł. 

Tekst i fot.
(ToB)

Honor Lecha uratował Szymon Moszczyński

Zagrają w tenisa
W sobotę 9 grudnia miłośnicy tenisa stołowego z re-
gionu spotkają się na XI Otwartym Turnieju o Puchar 
Burmistrza. 

Piłka nożna

Wojewódzki sukces
We wtorek 7 listopada drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie 
grała w finale wojewódzkim w mini piłce nożnej. Nasza drużyna zajęła w woje-
wództwie czwarte miejsce na 480 szkół. 

Tenis stołowy 

Pogoń Mogilno 
VS.

lech RyPin

5 (1: 0) 1
Gole

Wojciechowski 28’, 61’, Na-
wrocki 68’, Mrówczyński 78’, 
Krajnyk 88’ – Moszczyński 75’

Skład

Kurek – Baranowski, Rybka, Buchalski, J. 
Trędewicz, Mazurowski (81’ Lewandow-
ski), Szymborski, Nishizawa, M.Trędewicz, 
Moszczyński, Magdziński 

sport32 Czwartek 16 listopada 2017 RYPIN–CRY.PL

Kolejny blamaż Lechitów
PiŁKA noŻnA  W sobotnim wyjazdowym meczu w Mogilnie Lech Rypin został dosłownie rozbity przez 
gospodarzy, przegrywając 1:5. Honor rypińskiej jedenastki uratował Szymon Moszczyński


