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Region
Dramat rodziny z Adamowa
67-letnia Wiesława Pełczyńska 
mieszka sama z ciężko chorym 
mężem, 85-letnim Donatem Peł-
czyńskim. W ubiegłym tygodniu 
w pokoju ich mieszkania zawalił 
się sufit. Starsi ludzie znaleźli się 
w krytycznej sytuacji, bo nie stać 
ich na remont domustr. 3 str. 5 str. 6

Rypin Rypin Gmina Skrwilno
Oddali hołd pomordowanym
W piątek 20 października w Lasku 
Rusinowskim odbyły się uroczy-
stości z okazji 78. rocznicy zbrodni 
Selbstschutzu. W obchodach wzię-
ły udział m. in. lokalne władze, de-
legacje z pocztami sztandarowymi 
oraz mieszkańcy Rypina i powiatu

Strażacy mają nowy wóz
Strażacy z terenu gminy i zaprosze-
ni goście wspólnie powitali nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy dla 
jednostki OSP Skrwilno. Uroczyste 
przekazanie auta nastąpiło 22 paź-
dziernika

ISSN: 2450-1557,

RYPIN  W minioną środę oficjalnie otwarty został nowy od-
dział chirurgii urazowo-ortopedycznej w rypińskim szpitalu. – 
Mamy doświadczony zespół oraz doskonały sprzęt – zapewnia 
dr Michał Jonczynski, dyrektor szpitala

Ortopedia 
oficjalnie otwarta

Pasja przerodzona w pracę
Wiele młodych osób coraz częściej 
zastanawia się nad otworzeniem 
własnej firmy. Katarzyna Wasi-
low-Moszczyńska postanowiła 
nie zwlekać i w rozmowie z Ada-
mem Wojtalewiczem przekonuje, 
że warto postawić na swoim

Szefem ortopedii został 
uznany w środowisku medycz-
nym dr Michał Kułakowski. Trzon 
oddziału tworzą natomiast leka-
rze związani dotychczas ze Szpi-
talem Miejskim w Toruniu.

– Jestem dumny z tego, że dr 
Kułakowski po wielu latach pra-
cy w toruńskim szpitalu zdecy-
dował się przyjąć naszą ofertę – 
przyznaje dr Michał Jonczynski, 
dyrektor rypińskiego szpitala. 
– Ordynatorem oddziału został 
doskonały ortopeda i wspaniały 
człowiek, który ma odpowied-

nie podejście do pacjenta. Na 
dowód tego niech świadczy fakt, 
że udało się dr. Kułakowskiemu 
namówić do współpracy zespół 
lekarzy ortopedów ze Szpitala 
Miejskiego w Toruniu.

Zdaniem dyrektora rypiń-
skiej placówki powstanie nowe-
go oddziału było bezpośrednio 
związane z koniecznością udzie-
lania kompleksowej pomocy pa-
cjentom trafiającym do szpitala 
m. in. z wypadków w rolnictwie.

– Dotychczas poszkodo-
wani byli odsyłani do szpitali 

ościennych – mówi dr Jonczyn-
ski. – Przystąpiliśmy do konkur-
su ogłoszonego przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. Kontrakt 
otrzymaliśmy po spełnieniu 
wszystkich warunków.

Oddział chirurgii urazo-
wo-ortopedycznej w rypińskim 
szpitalu rozpoczął działalność 
1 października. Dyrektor przy-
znaje, że systematycznie rośnie 
zainteresowanie wykonywanymi 
zabiegami.

– Z naszych usług korzystają 
obecnie pacjenci m. in. z Warsza-
wy, Gdańska i Torunia – mówi dr 
Jonczynski. – Oczywiście nasza 
oferta skierowana jest przede 
wszystkim do mieszkańców Ry-
pina i okolic.

Po uroczystym poświęce-
niu przez ks. infułata Marka 
Smogorzewskiego i uroczystym 
przecięciu wstęgi przybyli goście 
udali się do sali konferencyjnej 
starostwa na prezentację multi-
medialną. Zasady funkcjonowa-
nia nowego oddziału przybliżył 
zebranym ordynator dr Michał 
Kułakowski.

Dokończenie na str. 4

Karambol w Cetkach. 
Trzy osoby w szpitalu
Do bardzo groźnego wypadku doszło w czwartek 
w Cetkach. Zderzyły się trzy pojazdy, w tym ciężarów-
ka przewożąca drewno.

Gmina Rypin

W wypadku na drodze wo-
jewódzkiej nr 534 uczestniczyły 
trzy samochody (auto ciężarowe 
przewożące drewno, samochód 
dostawczy, osobowy). Droga była 
całkowicie zablokowana. Samo-
chód ciężarowy leżał na boku czę-
ściowo w rowie, a przyczepa na 
całej szerokości drogi. Dookoła 
porozrzucane było drewno.

Samochód dostawczy również 
leżał na boku, na środku jezdni. 
W wyniku zderzenia poszkodowa-
ne zostały trzy osoby: kierowca 
samochodu ciężarowego, dostaw-
czego i osobowego. Jedna z osób 
zakleszczona była w leżącym na 
boku samochodzie ciężarowym.

Policjanci i strażacy zabez-
pieczyli miejsce zdarzenia. Przy 
pomocy sprzętu hydraulicznego 

uwolniono osobę zakleszczoną 
z pojazdu. Po dojeździe karetki 
przekazano ją do szpitala. 

– Wszyscy kierowcy byli trzeź-
wi. Policjanci prowadzą czynności 
celem wyjaśnienia okoliczności 
tego zdarzenia. Funkcjonariusze 
wytyczyli objazdy, ponieważ dro-
ga w tym miejscu była całkowicie 
zablokowana przez kilka godzin - 
mówi Dorota Rupińska z KPP Ry-
pin.

Po uprzątnięciu terenu oraz 
odblokowaniu drogi strażacy 
zneutralizowali wycieki płynów 
eksploatacyjnych, likwidując za-
grożenie. W działaniach udział 
brał zastęp OSP Kowalki, trzy sa-
mochody z KP PSP w Rypinie i SCR 
z JRG Świecie.

(red), fot. OSP Kowalki
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Rypin
Ciepło, ekologicznie 
i niedrogo
Ceny ciepła w wielu miastach idą 
w tym sezonie w górę. To efekt 
drożejących surowców i potrzeb 
inwestycyjnych. Na szczęście nie 
dotyczy to Rypina
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RYPIN  Ceny ciepła w wielu miastach idą w tym sezonie w górę. 
To efekt drożejących surowców i potrzeb inwestycyjnych. Na 
szczęście nie dotyczy to Rypina
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Nowa taryfa ciepła, która 
została wprowadzona 1 paździer-
nika, będzie bardziej korzysta dla 
odbiorców niż poprzednia. Jeże-
li rypinianie zużyliby taką samą 
liczbę ciepła jak w poprzednim 
roku rozliczeniowym, wówczas 
można powiedzieć, że cena cie-
pła spadłaby o 0,7%. Oczywiście 
nie da się powiedzieć, o ile dany 
odbiorca zapłaci mniej. Zależy to 
w głównej mierze od tego jak dłu-
ga będzie zima i ile ciepła odbior-
ca będzie potrzebował. Niemniej 
jednak nowa taryfa dla ciepła jest 
korzystniejsza niż ubiegłoroczna.

Jest to duży sukces MPE-
C-u i miasta, zwłaszcza że ceny 
surowców systematycznie droże-
ją. Rypińska ciepłownia może po-
zwolić sobie na korzystną taryfę 
dzięki przeprowadzonej kilka lat 

temu inwestycji polegającej na 
zainstalowaniu silników kogene-
racyjnych, zasilanych gazem, pro-
dukujących energię elektryczną 
wraz z ciepłem.

– Mówi się, że ekologicz-
ne rozwiązania w gospodarce 
są kosztowne dla inwestorów, 
a w ostatecznym rozrachunków 
także i dla odbiorców. Rypińskie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej zadało kłam tej 
obiegowej opinii. Liczne inwe-
stycje poczynione przez spółkę 
przy wsparciu miasta, między 
innymi wielokierunkowa roz-
budowa i wymiana starej sieci 
na nowoczesną, preizolowaną, 
zmiana charakteru ciepłowni na 
elektrociepłownię i instalacja 
efektywnego systemu odpylania 
spalin pozwoliły na podniesienie 

jakości oferowanych usług, bez 
konieczności podnoszenia kosz-
tów dla mieszkańców. Bardzo cie-
szy mnie, że pomimo radykalne-
go wzrostu cen surowców: węgla 
i gazu, my w tym roku obniżamy 
cenę ciepła, gwarantując jedno-
cześnie dbałość o środowisko 
naturalne poprzez zredukowanie 
o 50% emisji pyłów do atmosfery 
w sezonie grzewczym, a w okre-
sie wiosenno-letnim redukując  
je do zera, wykorzystując silniki 
gazowe – mówi burmistrz Paweł 
Grzybowski.

Tym samym Rypin jest jed-
nym z niewielu miast w wo-
jewództwie, które inwestując 
w rozwiązania proekologiczne 
obniżają ceny ciepła zamiast je 
podnosić.

(kr)

Rypin

Rozbili plantację narkotyków
Kryminalni z Rypina przedstawili zarzuty trzem mężczyznom za posiadanie środ-
ków odurzających. Jeden z nich w swoim mieszkaniu ukrywał prawie 90 gramów 
marihuany i odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

We wtorek (17.10) policjan-
ci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej 
uzyskali informacje o nielegal-
nej uprawie w miejscowości 
Ruda. Natychmiast udali się we 
wskazane miejsce, gdzie na za-
lesionym terenie znaleźli jedną 
roślinę konopi indyjskich, przy 
której znajdował się 27-letni 
mieszkaniec Rypina i obry-
wał z niej liście. Natomiast na 
drodze w pobliżu tego miejsca 
kryminalni zauważyli drugiego 
mężczyznę, który jak się okaza-
ło przywiózł 27-latka w to miej-

sce. Był nim 31-letni mieszka-
niec Rypina. Mężczyźni zostali 
zatrzymani do wyjaśnienia.

– W toku dalszych czynno-
ści funkcjonariusze przeszukali 
mieszkania zatrzymanych. U 31-
latka policjanci znaleźli prawie 
pół kilograma krajanki tytoniu 
oraz 66 paczek papierosów bez 
polskich znaków skarbowych 
akcyzy. Natomiast w mieszkaniu 
27-latka funkcjonariusze znaleźli 
prawie 90 gramów suszu roślin-
nego oraz elektroniczną wagę. 
W trakcie czynności policjantów 
do mieszkania wszedł 34-letni 

brat zatrzymanego, który zaczął 
się dziwnie zachowywać. Gdy ci 
go sprawdzili, okazało się, że 
w kieszeni miał schowany pra-
wie 1 gram suszu – mówi Doro-
ta Rupińska z KPP Rypin.

Ponadto w trakcie czynności 
kryminalni uzyskali informacje, 
że w sprawę może być zamie-
szany jeszcze jeden 27-latek. 
U niego również znaleźli susz 
roślinny w ilości prawie pół gra-
ma. Policyjne testery wykazały, 
że wszystkie ujawnione i zabez-
pieczone substancje to marihu-
ana.

Następnego dnia, mężczyź-
ni u których policjanci znaleźli 
susz roślinny, usłyszeli zarzut 
posiadania środków odurzają-
cych. 27-latek, który przechowy-
wał w domu marihuanę, usły-
szał zarzut posiadania znacznej 
ilości narkotyków. Prokurator 
zastosował wobec niego dozór 
policyjny i zakaz opuszczania 
kraju. Materiały dotyczące 31-
latka, który posiadał wyroby bez 
polskich znaków akcyzy, zostaną 
przekazane do urzędu celnego. 
Niewykluczone też, że w spra-
wie będą przedstawione zarzuty 
dotyczące nielegalnej uprawy.

(ak), fot. KPP Rypin

Pijana matka 
wiozła dwoje dzieci
Dzięki zgłoszeniu dyrektora jednej z rypińskich szkół 
policjanci zatrzymali nietrzeźwą kobietę, która kiero-
wała autem. Była nią 36-letnia mieszkanka powiatu 
elbląskiego. W organizmie miała prawie 2 promile al-
koholu i przewoziła dwoje dzieci.

Rypin

W piątek (20.10) do dyżurne-
go rypińskiej policji zadzwonił 
dyrektor jednej z rypińskich szkół 
i powiadomił, że przed chwilą 
z budynku szkoły wyszła kobieta, 
która prawdopodobnie jest nie-
trzeźwa i odjechała vw passatem, 
w którym były też dzieci. Przeka-
zał również dokładne informa-
cje na temat numerów rejestra-
cyjnych pojazdu oraz kierunku, 
w którym się udała.

– Dyżurny natychmiast wy-
słał patrol we wskazany rejon. Po-
licjanci bardzo szybko zauważyli 
opisywany pojazd, który właśnie 
zatrzymał się na jednym z par-
kingów i wysiadła z niego kobieta. 
Funkcjonariusze podczas kontroli 
ustalili, że kierującą jest 36-letnia 
mieszkanka powiatu elbląskiego. 
Po zbadaniu jej stanu trzeźwości 

okazało się, że w organizmie mia-
ła prawie 2 promile alkoholu. Po-
nadto potwierdziło się również, 
że kobieta w pojeździe przewo-
ziła dwoje swoich dzieci w wieku 
5 i 9 lat. Mundurowi zatrzymali 
jej prawo jazdy, natomiast dzieci 
zostały przekazane trzeźwemu 
opiekunowi – mówi Dorota Ru-
pińska z KPP Rypin.

Nazajutrz kobieta usłyszała 
zarzut kierowania pojazdami me-
chanicznymi w stanie nietrzeź-
wości, za co grozi jej kara do 2 lat 
więzienia, utrata prawa jazdy oraz 
zakaz prowadzenia pojazdów. Być 
może dzięki natychmiastowej 
reakcji dyrektora szkoły, który 
dzwoniąc na policję, uniemożliwił 
dalszą jazdę pijanej kobiecie, nie 
doszło do tragedii.

(ak)

RYPIN kierował z zakazem
15 października o godz. 21.25 w Rypinie przy placu Sienkiewi-

cza policjanci zatrzymali do kontroli kierującego samochodem osobo-
wym marki Alfa Romeo. Był nim 21-letni mieszkaniec Rypina. Podczas 
kontroli policjanci ustalili, że mężczyzna miał orzeczone zakazy sądowe 
do kierowania pojazdami mechanicznymi wydanymi przez Sąd Rejono-
wy w Sierpcu do 10.11.2017 roku oraz przez Sąd Rejonowy w Rypinie do 
28.01.2018 roku.

gmINa Rogowo Ponad 3 promile i za kółko
14 października w miejscowości Karbowizna policjanci zatrzy-

mali do kontroli drogowej kierowcę motoroweru marki Jonway. Był nim 
30-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego. Podczas kontroli okazało się, 
ze kierowca był nietrzeźwy. W organizmie miał ponad 3 promile alko-
holu.

RYPIN Złodziej-łasuch
14 października w Rypinie w jednym ze sklepów 18-letni 

mieszkaniec Golubia-Dobrzynia wykorzystując nieuwagę personelu 
sklepowego, dokonał kradzieży słodyczy o wartości 2,49 zł. Mężczyzna 
został ujęty przez personel sklepu i przekazany policjantom. Za popeł-
nione wykroczenie został ukarany mandatem.

RYPIN Chciał się doładować
10 października w Rypinie w jednym ze sklepów 27-letni 

mieszkaniec powiatu rypińskiego wykorzystując nieuwagę personelu 
sklepowego, ukradł napój energetyczny o wartości 2,99 zł. Został ujęty 
przez personel sklepu i przekazany policjantom. Wobec sprawcy zasto-
sowano postępowanie mandatowe.

(red)

na sygnale
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RYPIN  Wiele młodych osób coraz częściej zastanawia się nad otworzeniem własnej firmy. Katarzyna 
Wasilow-Moszczyńska postanowiła nie zwlekać i w rozmowie z Adamem Wojtalewiczem przekonuje, że 
warto postawić na swoim
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– Mówi się, że początki biz-
nesu to droga przez mękę.

– Własna działalność oznacza 
wiele wyrzeczeń oraz strach, że coś 
nie wyjdzie. Boimy się najczęściej 
tego, czego nie znamy. Całe ryzy-
ko biznesu spoczywa przecież na 
barkach jego właściciela. Ogrom-
ny potencjał tkwi zatem w naszej 
psychice. Tutaj może pomóc opty-
mizm i pozytywne nastawienie do 
świata. Formalności związane z re-
jestracją działalności nie stanowią 
już większego problemu. Trzeba co 
nieco pojeździć  po urzędach i po-
stać w kolejkach. O wiele większy 
kłopot jest ze zorganizowaniem 
środków niezbędnych do urucho-
mienia działalności. Można na ten 
cel pozyskać dotację z urzędu pra-
cy. Musimy jednak pamiętać, że 
trzeba spełnić określone warunki, 
by móc skorzystać z pomocy. Dla-
tego w mojej ocenie warto na ten 
cel zabezpieczyć własne środki.

– Skąd pomysł na salon uro-
dy?

– W dzisiejszych czasach ko-
biety chcą być piękne, zadbane 
i wiecznie młode. Polki coraz chęt-
niej korzystają z pomocy fachow-
ców, którzy będą w stanie sprostać 
ich wymaganiom. Jako mała dziew-
czynka podpatrywałam mamę, 
jak się maluję i dba o swoje ciało. 
Pamiętam widok zadbanych dłoni 
i paznokci pomalowanych barw-
nymi lakierami.  W dzieciństwie 

moimi pierwszymi klientkami były 
laki Barbie. Z czasem zastąpiłam je 
koleżankami z klasy, które chętnie 
poddawały się zabiegom. Szybko 
też doszłam do wniosku, że chcę 
się tym zajmować w życiu doro-
słym. Codzienna praca dostarcza 
mi mnóstwa wrażeń i radości. Te-
raz wiem, jak wiele satysfakcji daje 
widok uśmiechniętej i zadowolonej 
klientki. Salon urody Estetica jest 
spełnieniem moich marzeń.

– Zdobyte wcześniej do-
świadczenie pomogło w podję-
ciu decyzji, aby zacząć działać na 
własny rachunek?

– Przez kilka lat pracowałam 
jako kosmetyczka w różnych salo-
nach. To czego się nauczyłam, wy-
korzystuję dziś w pracy. W moim 
przypadku zdobyte doświadczenie 
pomogło w rozpoczęciu i prowa-
dzeniu działalności. Przez ten okres 
dowiedziałam się wielu przydat-
nych rzeczy, poznałam pracę salo-
nu „od kuchni”. Staram się nie po-
pełniać tych samych błędów.

– W Rypinie powstaje coraz 
więcej takich miejsc? Nie bałaś 
się dużej konkurencji?

– Owszem w naszym mieście 
sporo jest salonów kosmetycz-
nych – zarówno mniejszych jak 
i większych. Postanowiłam jednak 
zaryzykować, wiedząc że jeśli się 
wycofam, moje marzenia legną 
w gruzach. Każdy z rypińskich salo-
nów ma stałe klientki, które dobie-

rają odpowiednie zabiegi do swoich 
potrzeb. Atutem mojego gabinetu 
są zabiegi z zakresu medycyny es-
tetycznej, które wykonuje lekarz 
specjalista z Bydgoszczy. Zabiegi te 
cieszą się wśród kobiet coraz więk-
szą popularnością.

– Własny biznes oznacza m. 
in. sporo pracy?

– Zdecydowanie tak. Prowa-
dzenie własnej działalności wy-
maga ogromnego zaangażowania 
i poświęcenia swojego prywatnego 
czasu. Dochodzą obowiązki zwią-
zane z prowadzeniem księgowości. 
Wszystkiego jednak można się na-
uczyć. Niejednokrotnie przekona-
łam się, że dobra organizacja pracy 
to podstawa. Pozwala m. in. zaosz-
czędzić czas, który możemy wyko-
rzystać dla rodziny.

– Przybywa osób, które de-
cydują się na założenie własnej 
działalności gospodarczej. Ilu 
z twoich znajomych odważyło 
się na ten krok?

– Szczerze mówiąc, jest to nie-
wielka ilość osób. Patrząc po rówie-
śnikach, wielu z nich wyjechało za 
granice. Bezrobocie spada, ale na-
sze zarobki nadal są niskie. Trzeba 
mieć nadzieję, że po powrocie do 
kraju część z nich otworzy własne 
firmy.

– Czujesz się szczęśliwa, że 
zdecydowałaś się podjąć ryzyko?

– Oczywiście. Jak już wspo-
mniałam wcześniej, udało mi się 

zrealizować jedno z marzeń. Były 
chwile zwątpienia. Dzięki wsparciu 
najbliższych udało mi się je prze-
zwyciężyć. Warto czasem zaryzy-
kować i zdobyć się na odwagę, by 
odmienić swoje życie.

– Jak zachęciłabyś młode 
osoby do rozpoczęcia własnej 
działalności?

– Zaletą własnego biznesu jest 
poczucie niezależności i wolno-
ści. Wiele osób rezygnuje z etatu, 
by móc samodzielnie kształtować 
swój los. Jeśli ktoś ma w sobie cechy 
przedsiębiorcy, może osiągnąć bar-
dzo dużo. Trzeba być świadomym, 
że zanim podejmie się wyzwanie, 
warto uczestniczyć w specjalnych 
szkoleniach. Zdobycie odpowied-
niej wiedzy jest niezwykle istotne.

– Praca na etacie pozwala 
żyć, praca na własny rachunek 
pozwala żyć godnie. Podpiszesz 
się pod tym stwierdzeniem?

– Mogę zgodzić się z pierw-
szym stwierdzeniem, bo faktycznie 
praca na etacie pozwala zachować 
komfort psychiczny, który spowo-
dowany jest comiesięcznym wy-
nagrodzeniem za wykonaną pracę. 
Pewności tej natomiast nie posia-
dają osoby prowadzące działalność. 
Czy praca na własny rachunek po-
zwala żyć godnie? Mam nadzieję, 
że już niebawem przekonam się 
o tym osobiście.

Fot. Adam Wojtalewicz

Rypin

Ku pamięci 
Kazimierza Łączyńskiego
W miniony czwartek seniorzy ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
z Rypina zorganizowali spotkanie, by uczcić pamięć zmarłego przewodniczącego 
związku Kazimierza Łączyńskiego. Nie brakowało ciepłych słów.

– Był człowiekiem wielkiego 
serca – wspomina Anna Laudenc-
ka, członkini związku. – Zawsze 
pomocny, służący dobrą radą, 

chętny do wspólnych zabaw.  Ce-
chowała go niezwykła pracowi-
tość i troska o działalność naszego 
związku. Stworzył dla nas drugi 

dom. Straciliśmy przyjaciela, oso-
bę godną naśladowania, wspania-
łego człowieka.

Tekst i fot. Adam Wojtalewicz
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Dokończenie ze str. 1
– Wysoko oceniam dwuletnią 

współpracę z rypińską placów-
ką – przyznaje dr Kułakowski. 
– Najtrudniejsze było zdobycie 
zaufania pacjentów. Cieszy mnie 
również fakt, że dyrekcja szpitala 
jest otwarta na wszelkie nowości 
i tym samym możemy wykony-
wać szerokie spektrum zabiegów 
z zakresu ortopedii. Cenie także 
personel za zaangażowanie i chęć 
nieustannego rozwoju oraz pod-
noszenia swoich kwalifikacji.

Wśród zaproszonych gości 
byli m. in. Aneta Jędrzejewska 

(członek zarządu wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego), 
dr Przemysław Przybylski (wi-
ceprzewodniczący komisji pro-
mocji i ochrony zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego), Paweł Zgó-
rzyński (radny sejmiku woje-
wództwa), Krzysztof Cegłowski 
(przewodniczący rady powiatu), 
Jacek Furman (radny powiatu), 
starosta żuromiński i sierpec-
ki oraz przedstawiciele urzędu 
miasta.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Ortopedia...
Rypin

Dramat rodziny z Adamowa
REGION  67-letnia Wiesława Pełczyńska mieszka sama z ciężko chorym mężem, 85-letnim Donatem Peł-
czyńskim. W ubiegłym tygodniu w pokoju ich mieszkania zawalił się sufit. Starsi ludzie znaleźli się w krytycz-
nej sytuacji, bo nie stać ich na remont domu

Adamowo to mała wioska, le-
żąca po sąsiedzku z gminą Rogowo 
w powiecie rypińskim. Z prośbą 
o interwencję zwrócili się do na-
szej redakcji członkowie rodziny 
państwa Pełczyńskich. W minio-
ny wtorek w ich domu doszło do 
prawdziwego dramatu. W pokoju 
zarwał się sufit. Mogło dojść do 
tragedii, bo w pomieszczeniu spał 
wówczas Donat Pełczyński. Jego 
żona była przed domem. Wszyst-
ko trwało dosłownie chwilę.

– Usłyszałam straszny huk 
i pierwsze co zrobiłam, to pobie-
głam do pokoju ratować męża. Na 
szczęście sufit zawalił się w prze-
ciwnym rogu niż ten, w którym 
na łóżku spał Donat. Szybko za-
brałam go stamtąd. Mąż ma duże 
problemy z chodzeniem, więc 
było o włos od tragedii – mówi 
Wiesława Pełczyńska.

Starsi mieszkańcy Adamo-
wa uniknęli największej tragedii, 
ale pozostali z inną. W liczącym 
ich zdaniem około 200 lat domu 
mają zaledwie dwa pomieszcze-
nia. W tej chwili została im tylko 
kuchnia. Budynek stoi na skarpie, 
nie wygląda na stabilny. Na doda-
tek nie ma welbunku, a więc sufit 
wykonany jest z gliny i trzciny. 
W pokoju w tej chwili jest istne 
pobojowisko. Widać drewniany 
dach, są prześwity. To szczególnie 
trudna sytuacja przed zimą. Pań-
stwa Pełczyńskich nie stać na re-
mont. Ratunku szuka rodzina, ale 
sytuacja jest bardzo trudna. Dla-
tego mieszkańcy Adamowa zwra-
cają się z prośbą o każdą możliwą 
pomoc.

– Mąż jest bardzo chory. Ma 
problemy z chodzeniem, z mową, 
wymaga stałej opieki. Blisko 
mieszka córka, ale też nie może 
tu być na okrągło. Może zięć zdo-
ła umocnić sufit, ale potrzeba 

materiałów budowlanych, o pie-
niądzach nie wspominając. O zi-
mie wolę nawet nie myśleć. Teraz 
to strach tu mieszkać, bo w każ-
dej chwili może się coś zawalić – 
przyznaje ze łzami w oczach Wie-
sława Pełczyńska.

We wtorek u państwa Peł-
czyńskich był wójt gminy Mariusz 
Lorenc, razem z radnym i z soł-
tysem Adamowa oraz z pracow-
nicą Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Samorząd chce po-
móc mieszkańcom, ale ma ogra-
niczone możliwości. – Lokali so-
cjalnych niestety nie mamy, więc 
nie ma możliwości, byśmy dali 
mieszkanie zastępcze. Ale prze-
prowadziliśmy wywiad i jest duża 
szansa, że uda się objąć tę rodzinę 
pomocą finansową z GOPS-u. Mu-
szą zostać tylko spełnione warun-
ki prawne, byśmy mogli wypłacić 
publiczne pieniądze. W czwartek 
(26 października – red.) mamy 
spotkanie w tej sprawie – mówi 
Lorenc.

Jak wyjaśniła nam Maryla 
Majewska z GOPS w Chrostkowie, 
sytuacja jest o tyle skomplikowa-
na, że niszczejący dom jest wła-
snością córki państwa Pełczyń-
skich. Ale z wtorkowych rozmów 
wynika, że przyznanie zasiłków 
będzie możliwe. Kluczem jest 
spełnienie przez nią i męża kry-
terium dochodowego. Pieniądze 
będą mogły być przyznane na 
żywność, czy opał. Przyda się każ-
da złotówka.

O pomoc dla starszych ludzi 
zwraca się też rodzina państwa 
Pełczyńskich. Jeśli ktoś posiada 
materiały budowlane lub inne 
przydatne rzeczy, może kontak-
tować się z GOPS w Chrostkowie. 
Podobnie jeśli ktoś dysponuje 
wolnym lokalem.

Tekst i fot. (ak)

Wiesława Pełczyńska (67 l.) prosi o jakąkolwiek pomoc
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Oddali hołd pomordowanym
RYPIN  W piątek 20 października w Lasku Rusinowskim odbyły się uroczystości z okazji 78. rocznicy zbrod-
ni Selbstschutzu. W obchodach wzięły udział m. in. lokalne władze, delegacje z pocztami sztandarowymi 
oraz mieszkańcy Rypina i powiatu

R E K L A M A

Oddziały niemieckiej mniej-
szości narodowej nazwane Selb-
stschutz aktywnie uczestniczyły 
w działaniach eksterminacyjnych 
wymierzonych w polską i ży-
dowską inteligencję. Członków 
paramilitarnej formacji charak-
teryzowała szczególna brutal-
ność. Ofiary Selbstschutzu były 
torturowane i mordowane w naj-
okrutniejszy sposób. Masowych 
zbrodni dokonywano głównie na 
terenie „Domu Kaźni” w Rypinie 
oraz w pobliskich lasach. Oprawcy 
nie oszczędzili również młodzie-
ży. Podczas uroczystości genezę 
zbrodni przypomniał zebranym 
dyrektor Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej.

– Ziemia Dobrzyńska, a w tym 
powiaty rypiński i lipnowski, w ra-
mach II wojny światowej zostały 
włączone do III rzeszy, do okręgu 
Gdańsk Prusy Zachodnie – mó-
wił Andrzej Szalkowski. – Obszar 

ten miał być poddany germani-
zacji według namiestnika okręgu 
Alberta Forstera w ciągu najbliż-
szych pięciu lat. Planowano tego 
dokonać poprzez planowaną eks-
terminację grupy przywódczej, 
czyli inteligencji polskiej, ludzi ak-
tywnych politycznie i społecznie. 
W skład organizacji Selbstschutz 
wchodziły osoby narodowości 
niemieckiej, które mieszkały na 
terenach polski i na wiele mie-
sięcy przed wybuchem II wojny 
światowej przygotowywały li-
sty proskrypcyjne osób, które 
w pierwszej kolejności miały być 
wymordowane. Do tej grupy lu-
dzi należeli przede wszystkim 
nauczyciele, księża i ziemianie, 
czyli ci, którzy zdaniem hitlerow-
skich Niemiec, będą stawiać opór 
w planach totalnego zgermanizo-
wania terenów włączonych do III 
Rzeszy.

Uroczystości rocznicowe 

rozpoczęły się zbiórką przed ko-
ściołem pw. św. Trójcy. Część ar-
tystyczną przygotowała młodzież 
z Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana 
Twardowskiego w Rypinie. Po mszy 
głos zabrali parlamentarzyści: Jan 
Krzysztof Ardanowski i Zbigniew 
Sosnowski. Następnie w asyście 
4. Pułku Chemicznego z Brodnicy 
i pocztów sztandarowych wyru-
szyła procesja do Lasku Rusinow-
skiego. Obchody zakończyły się 
złożeniem wieńców i zniczy pod 
pomnikiem poległych przez po-
szczególne delegacje. Piątkowa 
uroczystość zorganizowali: Urząd 
Miasta Rypin, Muzeum Ziemi Do-
brzyńskiej, Urząd Gminy Rypin 
oraz parafia św. Trójcy.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Strażacy mają nowy wóz
GMINA SKRWILNO  Strażacy z terenu gminy i zaproszeni goście wspólnie powitali nowy samochód ra-
towniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Skrwilno. Uroczyste przekazanie auta nastąpiło 22 października

OSP Skrwilno otrzymało 
nowy, średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy na podwoziu Iveco 
Eurocargo. Pojemność zbiorni-
ka wodnego wynosi 2500 litrów, 
a pianotwórczego 250 litrów. 
Wydajność autopompy to 1600 
litrów na minutę. Samochód po-
siada w swoim wyposażeniu m. in. 
maszt oświetleniowy z najaśnica-
mi, agregat prądotwórczy, działko 
wodno-pianowe, wyciągarkę oraz  
wiele innych elementów osprzętu.

Jednostki OSP z gminy Skrwil-
no, a także przedstawiciele samo-
rządów, komend PSP i parlamentu 
zebrali się 22 października na uro-
czystym przekazaniu. Został wte-
dy zorganizowany przemarsz do 
kościoła p.w. św. Anny w Skrwilnie. 
Po mszy świętej na placu przed 

kościołem samochód został po-
święcony i oficjalnie wydany stra-
żakom.

Samochód został kupiony 
dzięki dofinansowaniu z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. Wartość dofinansowania 
wyniosła ponad 450 tys. zł, a resz-
tę pokryła gmina Skrwilno. Całko-
wity koszt zakupu pojazdu wyniósł 
prawie 700 tys. zł. 

– Staraliśmy się o ten samo-
chód 2 lata, nareszcie trafił do 
nas. Wiele osób przyczyniło się do 
tego, że pojazd jest teraz z nami 
– mówi prezes OSP Skrwilno Jan 
Pankowski. – Chciałbym wyra-
zić serdeczne podziękowania dla 
druha Zbigniewa Sosnowskiego, 
ponieważ od niego to wszystko 

się zaczęło. Duże zasługi ma oczy-
wiście wójt naszej gminy, starał 
się razem z nami o jak najlepszy 
pojazd. Zasługi ma także zarząd 
wojewódzki PSP w Toruniu, tam 
zostały przygotowane wszystkie 
potrzebne dokumenty. Chciałbym 
wspomnieć też o pomocy pani 
skarbnik z urzędu i rady gminy 
Skrwilno. Dziękuję im wszystkim, 
a także wszelkim osobom, któ-
re w jakiś sposób przyczyniło się 
do finalizacji zakupu. Uważam, że 
samochód jest piękny, dobrze wy-
posażony i posłuży długo naszej 
jednostce.

– To, co dzisiaj jest rzeczywi-
stym elementem, czyli ten wspa-
niały samochód, jeszcze kilka 
miesięcy temu nie był oczywisty. 
Gdybyśmy nie podejmowali pew-

nych działań, w tym ryzykownych 
decyzji o przetargach na inne in-
westycje, tego samochodu by nie 
było. Przychodzi moment, kie-
dy trzeba się zastanowić, co jest 
ważne. Najważniejsze jest jednak 
bezpieczeństwo i zdrowie miesz-
kańców – komentuje wójt gminy 
Skrwilno Dariusz Kolczyński. – Te 
zjawiska, które niestety zaczynają 
nas dotykać są chyba kluczowym 
elementem. Zrobiliśmy wszystko, 
żeby nie zaniedbać rzeczy, które 
mamy w trakcie realizacji i któ-
re mamy do zrobienia. Udało się 
zebrać prawie ćwierć miliona 
złotych. Dodam, że nie są to pie-
niądze w postaci kredytu, żadnej 
pożyczki. To są nasze publiczne 
środki gminy Skrwilno. To jest pro-
fesjonalny sprzęt, ale bez profesjo-

nalnego zarządzania, koordynacji 
i przygotowania ludzi niestety ten 
sprzęt nie będzie działał. Wiem, że 
jednostka w Skrwilnie posiada pro-
fesjonalizm i liczę, że dzięki pracy 
tej oraz innych jednostek wszyscy 
będziemy czuć się bezpiecznie.

Nie zabrakło wręczenia od-
znaczeń dla strażaków. Otrzymali 
je druhowie Łukasz Szczuka i Ma-
teusz Ronowicz. Dekoracji doko-
nali wójt Dariusz Kolczyński, pre-
zes OSP Jan Pankowski oraz poseł 
Zbigniew Sosnowski.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Rok akademicki czas zacząć
GMINA WĄPIELSK  Ruszyły zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze zjawili 
się na inauguracji 17 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Wąpielsku

O G Ł O S Z E N I E

W tym roku akademickim 
zgłosiło się 27 słuchaczy. W zdecy-
dowanej większości były to oso-
by, które uczęszczały na zajęcia 
w ubiegłym roku. Podczas inau-
guracji wystąpiły dzieci z zespołu 
„Nawojka” działającego przy SP 
w Wąpielsku. Po części artystycz-
nej został wygłoszony pierwszy 
wykład „Zielona apteka. Rośliny, 
które nam służą”. Zajęcia popro-
wadził prof. WSG dr inż. Cezary 
Kościelak.

Zajęcia będą prowadzone 

w taki sam sposób jak w roku 
ubiegłym. Wykłady będą we 
wtorki. Pierwszy semestr potrwa 
do końca lutego. Możliwe są za-
pisy, opłata roczna wynosi 100 
zł. Kwotę można podzielić na 2 
opłaty semestralne. Chętni mogą 
zgłaszać się do sekretariatu urzę-
du gminy w Wąpielsku.

– Zdecydowałam się przyjść 
na zajęcia, ponieważ chodziłam 
na nie w tamtym roku i mi się po-
dobało. Przypominają mi się daw-
ne czasy szkolne. Na wykładach 

dowiadujemy się wielu ciekawych 
rzeczy, mamy okazję do spotkań. 
To lepsze niż siedzenie w domu – 
komentuje jedna ze słuchaczek.

W ramach UTW są także 
przewidziane 3 wycieczki. Moż-
liwe będzie zwiedzanie Gdańska, 
Warszawy, a także spędzenie syl-
westra w Międzyzdrojach. Na wy-
cieczki mogą się zapisywać osoby 
spoza UTW, jednak dla nich opła-
ta jest wyższa o 10 %.

Daria Szpejenkowska
Fot. (daria), nadesłane
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Gęsina 
na św. MarcinaGęsina

na św. Marcina

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.
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O
d 8 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości 
uzupełniają tradycje świętomarcińskie. Zaczęło się od festynu na toruńskich Jordan-
kach 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 Inowro-
cławia. Gdy orkiestra przechodziła obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi wydostały się z ogro-
dzonego terenu i… pomaszerowały za orkiestrą.”

Trwa tegoroczna kampania „Kujawsko-pomorska gęsina na św. 
Marcina”. Marszałek województwa przeznaczył 2017 tuszek dla 
mieszkańców naszego regionu. U nas można było wygrać aż 80!

Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w mar-
ketach 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 przekra-
czać 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 Te-

atralny 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 gę-
siną w roli głównej. Na uczestników czekają atrakcyjne na-

grody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa domo-
wego, gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada można 

nadsyłać relacje (zdjęcia, fi lmy oraz sprawozdania 
tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz własne 

przepisy na potrawy z gęsiny. W zabawie mogą uczestni-
czyć 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, po-
kój 219) lub elektroniczną (na adres mailowy gesina@kujawsko-pomor-
skie.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 Marszał-
kowskiego), tel. 56/62-18-590, e-mail: a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl. 
Chętni mogą liczyć na upominki.
Do 23 października czekaliśmy na Państwa zgłoszenia w konkursie 
dla Czytelników tygodników CGD, CLI, CWA i CRY. Należało ułożyć 
krótki wierszyk o gęsiach bądź gęsinie. Laureatów poinformujemy 
telefonicznie. Tuszki będą do odbioru w sobotę 4 listopada 2017 r. 
w Golubiu-Dobrzyniu, Rypinie, Wąbrzeźnie bądź Lipnie.
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Stawiają na profilaktykę

Ciągle bez glifosatu

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie 
zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy by-
dła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choro-
by błon śluzowych (BVD-MD).

Glifosatu nadal nie będzie można stosować w gospo-
darstwach. 25 października odrzucono propozycję 
przywrócenia go do użytkowania. 

Finanse

Owady

Finanse

Zaliczki ruszyły

Kłopotliwa inwazja

16 października ruszyła wypłata zaliczek na poczet 
dopłat bezpośrednich.

A ostatnich dniach w niemal każdym domu pojawi-
ły się azjatyckie biedronki. Ten inwazyjny gatunek 
owadów daje się we znaki ze względu na swój cha-
rakter. Są o wiele bardziej dokuczliwe od rodzimych 
biedronek. 

Wsparcie pszczelarzy 
Do 30 listopada pszczelarze mają czas na złożenie wniosków w ramach mechani-
zmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Choroby zwierząt

Środki ochrony roślinDla dzieci rolników
UBEZPIECZENIA  Dzieci rolników są ubezpieczone od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 11 października KRUS zawarł umo-
wę z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Rolnicy otrzymają w tym roku 
70 proc. dopłat w formie zaliczek. 
To efekt zabiegów rządu w Bruk-
seli. Wcześniej przewidywano, że 
zaliczki będą na poziomie 50 proc. 

Unia Europejska przystała jednak 
na propozycję Polski, biorąc pod 
uwagę trudny rok dla rolników. 

Na przedpłaty mogą liczyć 
rolnicy, którzy złożyli poprawnie 

wnioski o dopłaty bezpośrednie. 
W tym sezonie agencja wypłaci 14 
mld zł. Do końca listopada na konta 
rolników ma trafić 10 mld zł. Jako 
pierwsi pieniądze otrzymają ci go-
spodarze, którzy ponieśli wysokie 
straty spowodowane np. nawałni-
cami i wiosennymi przymrozkami 
oraz z terenów zagrożonych afry-
kańskim pomorem świń.

(pw)

niczych. Barszcz miał być źródłem 
białka dla krów. Okazało się, że nie 
nadawał się na karmę, a dodatkowo 
rozprzestrzenił się w niemal całym 
kraju, stanowiąc niebezpieczeń-
stwo dla ludzi (ryzyko poparzenia). 
Biedronki azjatyckie miały chronić 
plantacje przed mszycami. I tym 
razem coś poszło nie tak. Zaczęły 
rozprzestrzeniać się, wypierając ro-
dzime owady. Teraz szukają miejsc, 
gdzie mogą spokojnie przetrwać do 
wiosny. Należy z nimi postępować 
ostrożnie, ponieważ mogą gryźć 
i powodować reakcję alergiczną. 

Dla rolników największym pro-
blemem jest zamiłowanie biedro-
nek do owoców. Potrafią wgryźć się 
w miąższ i popsuć zbiory. Najwię-
cej powodów do obaw ma branża 
winiarska. Biedronki potrafią sku-
tecznie zepsuć smak wina. 

Aby pozbyć się owadów, na-
leży je ostrożnie wynieść z domu. 
Druga metoda to zamontowanie 
w oknach siatek ochronnych. Trze-
cia metoda – chemiczna – polega 
na stosowaniu środków przeciw 
chrząszczom.

(pw)

Wymienione choroby są bar-
dzo uciążliwe dla rolników. Po-
wodują przede wszystkim straty 
materialne. Zapalenie nosa wpły-
wa na mleczność, a najbardziej 
dokuczliwe jest dla cieląt. Dla 
krów cielnych może kończyć się 
poronieniem. Bardzo podobne 
efekty przynosi choroba błon 
śluzowych. Tu także zagrożone 
są cielęta. Mogą przyjść na świat 
martwe lub paść tuż po narodzi-
nach. 

Przyjęte rozporządzenie 
skutkuje tym, że rolnik może 
przystąpić do programu ochrony 
przed tymi chorobami. Będzie 
to dla niego oznaczało koniecz-
ność współpracy z weterynarzem 
i przeprowadzenia badań, za któ-

re trzeba zapłacić. Program bę-
dzie trwał 5 lat i jest podzielony 
na dwie części. Rolnik może zde-
cydować, czy chce zająć się pre-
wencją choroby błony śluzowej, 
czy zapalenia nosa. 

Jakie korzyści wynikną 
z udziału w programie? To przede 
wszystkim większa pewność 
zdrowia stada i uniknięcie ewen-
tualnych strat, które towarzyszy-
łyby chorobom. Dla największych 
hodowców liczy się także uła-
twienie handlu bydłem z krajami 
trzecimi. 

Chęć uczestnictwa w progra-
mie należy zgłaszać lekarzom we-
terynarii do końca roku. 

(pw)

Za przywróceniem glifosatu 
opowiedziały się organizacje rolni-
cze, firmy przetwórcze i niektóre 
państwa Unii Europejskiej. Jedno-
ści, niestety, zabrakło. Sprawa tego 
środka ochrony roślin nie jest pro-
sta. Jakiś czas temu pojawiły się in-
formacje, że może on powodować 
nowotwory u ludzi. Zawieszono 
jego sprzedaż w Unii Europejskiej. 
Od tego czasu dwie agencje unijne: 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA) i Europej-
ska Agencja Chemikaliów (ECHA) 

przeprowadziły badania, które nie 
potwierdziły podejrzeń o działania 
kancerogenne. Substancja nadal 
jednak cieszy się złą sławą.

Brak glifosatu jest dla rolni-
ków wielkim problemem. To jeden 
z najczęściej stosowanych środków 
ochrony roślin w historii. Trud-
no znaleźć skuteczny zamiennik. 
W efekcie koszty produkcji roślin 
wzrosły. Zamiast jednego glifosatu, 
trzeba używać kilku dawek herbi-
cydów selektywnych. 

(pw)

biedronka azjatycka, a nawet bie-
dronka ninja. Podobnie jak niegdyś 
barszcz Sosnowskiego, tak i bie-
dronki sprowadzono w celach rol-

Pierwsze tego typu biedronki 
pojawiły się w 2006 roku w oko-
licach Poznania. Przybyły do nas 
z Azji, stąd popularne określenie 

O pomoc mogą ubiegać się 
związki, zrzeszenia i stowarzy-
szenia pszczelarskie. Pieniądze 
będzie można wydać na zakup 
sprzętu pszczelarskiego, leków, 
zakup pszczół, wykonywanie ana-
lizy jakości miodu oraz szkolenia 

i konferencje. Projekty można 
dostarczyć osobiście lub wysłać 
listem poleconym do Kancela-
rii Ogólnej Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, 
ul. Karolkowa 30. Termin nabo-
ru mija 30 listopada 2017 r. Jeśli 

wniosek zostanie złożony pocztą, 
decyduje data nadania dokumen-
tów. 

Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronach interneto-
wych ARiMR oraz KOWR. 

(pw)

Umowa między KRUS-em 
a ubezpieczycielem zaczęła obo-
wiązywać 14 października. Ubezpie-
czenie NNW obejmuje wyłącznie 
dzieci rolników do ukończenia 16 
roku życia. Muszą one pozostawać 
we wspólnym gospodarstwie z ro-
dzicami lub opiekunami prawnymi. 
Jeden z rodziców winien podlegać 
ubezpieczeniu rolniczemu. Po-
twierdzeniem ubezpieczenia jest 

zaświadczenie Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego in-
formujące, że rodzic lub opiekun 
prawny jest objęty ubezpieczeniem 
społecznym rolników w pełnym 
zakresie (ubezpieczeniem eme-
rytalno-rentowym oraz ubezpie-
czeniem wypadkowym, chorobo-
wym i macierzyńskim) w KRUS lub 
był objęty tym ubezpieczeniem 
w okresie polisowym.

Wysokość wypłacanego od-
szkodowania zależeć będzie od 
rozmiaru uszczerbku na zdrowiu. 
Najwięcej, 100 tys. zł, otrzyma się, 
gdy dziecko zginie w nieszczęśli-
wym wypadku na terenie gospo-
darstwa. Jeśli dojdzie do wypadku, 
który skutkować będzie trwałym 
uszczerbkiem na zdrowiu, wów-
czas ubezpieczyciel płaci 670 zł za 1 
proc. uszczerbku.                     (pw)
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Zalety zabawy klockami
Podczas układania kloc-

ków maluchy ćwiczą zdolno-
ści manualne oraz koordynację  
oko-ręka, a to świetny wstęp do 
nauki rysowania, a później pi-

sania. Nawet kilkumiesięczne 
dzieci mogą bawić się klocka-
mi. Chwytanie, oglądanie, rzu-
canie klocków również wpływa 
pozytywnie na rozwój malucha. 
Pozwala dziecku ćwiczyć ko-

ordynację ciała i panowanie 
nad ruchami rączki. To świetny 
wstęp do dalszej zabawy klocka-
mi. Układanie klocków świetnie 
wpływa na koncentrację i uczy 
cierpliwości. Skomplikowane bu-
dowle wymagają przecież uwagi 
i skupienia. Podczas takiej zaba-
wy rozwija się również wyobraź-
nia przestrzenna oraz kreatyw-
ność. Badania prowadzone przez 
psychologów i pedagogów wska-
zują, że dzieci chętnie bawią się 
klockami wraz z rówieśnikami. 
W ten sposób mogą dzielić się 
swoimi pomysłami z innymi, 
uczą się współpracy, nabierają 
pewności siebie. Ten społeczny 
wymiar zabawy klockami z pew-
nością zaowocuje w przyszłości 
– w przedszkolu bądź w szkole. 
Oprócz tego, maluch podczas 
zabawy ze starszymi dziećmi lub 
rodzicami, mimowolnie uczy się 
nazw kształtów i kolorów. Za-
bawa klockami to także świetny 
pretekst do nauki liczenia i pod-
stawowych działań na zbiorach. 
Pamiętajmy jednak o tym, aby 

umiejętnie wprowadzać eduka-
cyjne treści. Dziecko powinno 
czerpać przede wszystkim radość 
z zabawy. W przeciwnym razie 
szybko zniechęci się do eduka-
cyjnych czynności.

Kiedy kupić klocki?
Prezent w postaci klocków 

sprawdzi się w przypadku nawet 
kilkumiesięcznych dzieci, które 
już samodzielnie siedzą. Przygo-
da z klockami zaczyna się w tym 
przypadku niepozornie. Malu-
chy biorą klocki do ręki, zapo-
znając się z ich kształtem, struk-
turą. Kolejnym etapem zabawy 
jest... przewracanie wież z kloc-
ków, które ułożą dorośli. Mimo 
wszystko, ten destrukcyjny spo-
sób zabawy również spełnia swo-
ją edukacyjną rolę. Dzieci zaczy-
nają łączyć fakty, dostrzegając 
związki przyczynowo-skutkowe. 
Między 16. a 18. miesiącem życia 
dziecko zaczyna samodzielnie 
budować wieżę z dwóch klocków, 
wraz z upływem czasu stawiając 
coraz wyższe i bardziej skompli-
kowane konstrukcje. Oczywiście 

wszystko zależy od indywidual-
nego tempa rozwoju.

Różne rodzaje klocków
W sklepie internetowym 

Przydomu.pl znajdą Państwo 
szeroką ofertę klocków znanych 
i cenionych marek – takich jak 
Fisher Price, Cobi, Clemento-
ni, Simba. Oprócz tradycyjnych 
klocków dla najmłodszych dzie-
ci, mogą Państwo kupić zestawy 
trochę bardziej skomplikowane. 
Klocki jeżyki, dzięki specjalnym 
wypustkom, doskonale stymu-
lują zmysł dotyku, a przy tym 
łączenie ich ze sobą nie sprawia 
kłopotu. W ofercie sklepu Przy-
domu.pl znajdują się również 
klocki konstrukcyjne niemiec-
kiej marki HEROS, które oprócz 
drewnianych elementów za-
wierają w zestawie śrubki oraz 
małe narzędzia do samodziel-
nego konstruowania rozmaitych 
pojazdów i budowli. Cztero-, 
pięcio- czy siedmioletnie dzie-
ci będą zachwycone zestawami 
klocków Cobi. Niektóre mają na-
wet 500-600 elementów!

Edukacyjna rola klocków
PORADY  Podstawową aktywnością dziecka jest zabawa. To dzięki niej poznaje świat i rozwija się. Wybie-
rając zabawki dla milusińskich chcemy, by – oprócz dostarczania rozrywki – spełniały edukacyjną rolę. Te 
funkcje świetnie łączą klocki

R E K L A M A
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Konkursowe filmy powin-
ny być poświęcone promocji 
obiektów i miejsc związanych 
ze Szlakiem Piastowskim. Jest 
on zlokalizowany na obszarze 
dwóch województw: wielkopol-
skiego i kujawsko-pomorskie-
go. W naszym województwie 
obiekty należące do szlaku znaj-
dują się w Biskupinie, Gąsawie 

i Marcinkowie Górnym, Wenecji, 
Żninie, Mogilnie, Strzelnie, Pa-
kości, Inowrocławiu, Kruszwicy, 
Radziejowie, Płowcach, Brześciu 
Kujawskim, Włocławku, Kowalu, 
a także w Gniewkowie i Kościelcu 
Kujawskim.

Zgłoszenia można składać za 
pośrednictwem szkół, bibliotek, 
domów kultury i innych orga-

nizacji edukacyjnych. Na laure-
atów czekają atrakcyjne nagrody. 
Wszystkie filmy będą również 
walczyły o nagrodę publiczno-
ści. Młodzi uczestnicy konkursu 
zostaną zaproszeni na specjalne 
warsztaty, gdzie pod okiem pro-
fesjonalistów poznają techniki 
sztuki filmowej. Filmy można 
przesyłać do 15 listopada. W jury 
zasiada m.in. jeden z najbardziej 
znanych „youtuberów” – Woj-
ciech Drewniak, który prowadzi 
cykl „Historia bez cenzury”.

Więcej informacji na stronie: 
www.zkamerawsrodpiastow.ku-
jawsko-pomorskie.pl.

(ToB)

– Celem konkursu jest stwo-
rzenie dzieciom uzdolnionym 
muzycznie okazji do zaprezen-
towania swoich umiejętności 
przed profesjonalnym jury oraz 
publicznością – informuje Wą-
brzeski Dom Kultury. 

Festiwal jest skierowany do 
dzieci i młodzieży. Artyści będą 
oceniani w kategoriach: wokali-
ści – 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat 
oraz zespoły i duety – katego-

ria open. Każdy z uczestników 
musi wykonać dwa utwory, 
w tym obowiązkowo jeden z re-
pertuaru Jacka Cygana. Komisja 
będzie zwracać uwagę m.in. na 
umiejętności wokalne, muzy-
kalność, autorską interpretację 
piosenek, dobór repertuaru oraz 
ogólny wyraz artystyczny. 

Zwycięzcy otrzymają atrak-
cyjne nagrody, dzięki dofinan-
sowaniu imprezy przez Fun-

dusz Popierania Twórczości im. 
Andrzeja Szczypiorskiego przy 
Stowarzyszeniu ZAiKS. Regu-
lamin oraz karta zgłoszeniowa 
znajdują się na stronie: www.
wdkwabrzezno.pl. Więcej infor-
macji można uzyskać w Dziale 
Animacji Kultury WDK, tel. 56 
688 17 27, wew. 24, 535 436 071. 
Nasz tygodnik jest patronem 
medialnym tego wydarzenia. 

(ToB)

Aleksander Doba urodził się 
w 1946 roku w Swarzędzu. Jest 
podróżnikiem, kajakarzem i od-
krywcą. Dwukrotnie sięgnął po 
złoty, srebrny i brązowy medal 
Otwartych Akademickich Mi-
strzostw Polski w kajakarstwie 
górskim. Latał na szybowcach 
różnych typów, uzyskał też trze-

cią klasę skoczka spadochrono-
wego. 

Na przełomie 2013 i 2014 
roku stał się znany na całym 
świecie. Jako pierwszy w historii 
przepłynął samotnie najszerszy 
odcinek Atlantyku, pomiędzy 
wybrzeżami Europy i Ameryki 
Północnej. W ciągu 167 dni poko-

nał ponad 12 tysięcy kilometrów. 
Dwa lata temu został wybrany 
Podróżnikiem Roku, głosami 
czytelników prestiżowego ma-
gazynu National Geographic. 
Został także odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. 

Spotkanie w Lipnie będzie 
poprzedzone projekcją filmu pt. 
„Happy Olo. Pogodna Ballada 
o Olku Dobie”. To sześćdziesię-
ciominutowy dokument, adre-
sowany do widza w każdym wie-
ku. Tytułowy Olo w niebanalny 
i charakterystyczny dla siebie 
sposób opowiada swoje historie 
w trakcie podróży, której ce-
lem jest transport kajaka przez 
pełne uroku krajobrazy Polski. 
Opowieściom tym towarzy-
szą szalone fragmenty filmów 
z jego wypraw transatlantyc-
kich, animacje ilustrujące przy-
gody przeplatane piosenkami.

Seans rozpocznie się o 15.00. 
Tuż po nim planowane jest spo-
tkanie z Aleksandrem Dobą. Bi-
lety kosztują 10 zł. 

(ToB)
fot. internet

Film

Konkurs

Reżyserzy na szlaku 
Urząd marszałkowski zaprasza filmowców do udziału 
w konkursie „Z kamerą wśród Piastów”. Filmy można 
przesyłać do 15 listopada. 

Szansa dla młodych wokalistów 
Wąbrzeski Dom Kultury ogłosił dziesiątą edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”. Impreza odbędzie się w niedzielę 3 
grudnia o 10.00.

Wąbrzeźno
 W czwartek 9 listopada do WDK po raz kolejny przyjadą ak-

torzy teatru Krak-Art. Tym razem młodzi widzowie będą mogli 
zobaczyć przedstawienie „Złota rybka”. Początek o 17.00. Bilety 
w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12.00-16.00 lub bezpośrednio przed spektaklem. 

 W środę 22 listopada o 18.00 w tym samym miejscu Walde-
mar Okoński będzie promował publikację „Okiem satyry...”. Au-
tor katalogu jest mieszkańcem Wąbrzeźna. Pracował jako nauc-
zyciel w Szkole Podstawowej w Orłowie i Płużnicy. Zajmował 
się też reklamą, projektowaniem znaczków graficznych, liter-
nictwem oraz ilustracją. W latach 1998-2006 był radnym gminy 
Płużnica. Jego pasją jest malarstwo, rysunek, grafika i liter-
nictwo. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia publikacji 
w promocyjnej cenie. 

Rypin
 W czwartek 26 października o 10.00 RDK i MPBP organizują 

spotkanie pod hasłem „Filmowy Rypin”. W sali kina Bałtyk 
będzie można zobaczyć filmy: „Ostatnia szansa”, „Niebyt” 
i „Winda na świat”, a także prezentacje obrazów powstałych 
na warsztatach filmowych. Przedstawione zostaną także klu-
by filmowe: KF – działający w bibliotece i KMF – działający 
w domu kultury. Wstęp wolny. 

 W piątek 3 listopada o 18.00 w RDK, w ramach projektu 
„Wielka sztuka na ekranie”, będzie można obejrzeć inscenizację 
pt. „Święty Piotr i inne papieskie bazyliki Rzymu”. Bilety są do 
odebrania w sekretariacie RDK w godz. 9.00-15.00. 

 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie 
przygotowała ofertę spotkań z literaturą na najwyższym pozi-
omie. 7 listopada planowane jest spotkanie autorskie z Jakubem 
Żulczykiem. Pisarz zadebiutował w 2006 roku powieścią „Zrób 
mi jakąś krzywdę… czyli wszystkie gry video są o miłości”. 
W kolejnych latach zasłynął doskonale przyjętymi pozycjami: 
„Radio Armageddon”, „Instytut” i „Ślepnąc od świateł”. W tym 
roku ukazała się najnowsza powieść pisarza, zatytułowana 
„Wzgórze psów”. 29 listopada rypińską książnicę odwiedzi 
kolejny pisarz młodego pokolenia Zygmunt Miłoszewski. Au-
tor zasłynął kryminalną trylogią o prokuratorze Szackim: 
„Uwikłanie”, „Ziarno prawdy” oraz „Gniew”. 

 Brodnica 
 W sobotę 28 października w BDK akustyczny koncert za-

gra formacja Farben Lehre, mająca na swoim koncie takie 
przeboje jak: „Spodnie z GS-u” czy „Kolory”. Jesienią 2016 
roku w sklepach pojawił się akustyczny krążek „Trzy deka-
dy”, podsumowujący bogatą działalność płockiego zespołu. 
Naturalną koleją rzeczy jest trasa koncertowa unplugged, która 
obejmie także Brodnicę. Bilety kosztują 30 zł w przedsprzedaży 
i 35 zł w dniu koncertu. Początek o 19.00.

Golub-Dobrzyñ 
 W sobotę 4 listopada o 18.00 w Domu Kultury planowane 

są „Muzyczne zaduszki”. Na scenie pojawią się zespoły: Bulwar 
Rockband, Specjaliści oraz For Some Reason. 

 Od 8 listopada, w każdą środę, Miejska i Powiatowa Bib-
lioteka Publiczna zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy dla 
osób powyżej 50. roku życia. Zapisy przyjmowane będą w bib-
liotece przy ul. Żeromskiego 11oraz telefonicznie pod numerem: 
56 683 24 05. 

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

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?O sile marzeń 
LIPNO  W niedzielę 29 października w kinie Nawojka będzie 
gościł Aleksander Doba, jeden z najwybitniejszych polskich po-
dróżników 
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08:40 Informacje kulturalne

HITY DNIA

Owdowiały nauczyciel geografii wygrywa wycieczkę do 
Egiptu. Zabiera ze sobą pełną energii matkę, nastoletnią 
córkę i rezolutnego syna. Przygoda życia wkrótce zamienia 
się w pasmo problemów - bagaże zostają zgubione , w hotelu  
nieodpowiedni pokój i organizator wycieczki bankrutuje.

Carl, sfrustrowany i zgorzkniały urzędnik bankowy, od śmierci 
żony sceptycznie podchodzi do świata, unikając angażowania 
się w relacje z innymi ludźmi. Spotkanie z dawno 
niewidzianym kolegą odmienia jego życie. Przyjaciel nakłania 
go do udziału w programie  o nazwie "Jestem na tak”.

Czwartek, 26 października 2017

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Komisariat - serial
09:05 Mam prawo odc. 7
09:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
10:10 Północ - Południe, księga II 
          odc. 6 - serial
11:05 Doktor Quinn 
          odc. 16 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Smaki polskie odc. 131
12:50 Nurkowanie wśród rekinów 
          - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 121 - serial
14:55 Opole 2017 na bis 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 20 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3190 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 52
18:55 Komisariat - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 234 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Kim Philby: najbardziej 
          osobista zdrada odc. 2 - serial
00:35 Riviera odc. 9 - serial

06:05 Rodzinka.pl odc. 166 s. 7- serial

06:40 Sztuka codzienności odc. 22

07:00 M jak miłość odc. 151 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:50 Panorama 

11:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1727 - serial

11:40 Na dobre i na złe 

          odc. 476 - serial

12:45 Tylko z tobą odc. 12 - serial

13:40 Na sygnale odc. 65 - serial

14:20 Zaufaj mi, jestem lekarzem 

          odc. 4 - serial

15:15 Na dobre i na złe 

          - 18 lat! - serial

15:25 Na dobre i na złe 

          odc. 683 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 40 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:35 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1727 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1728 - serial

20:40 Pierwsza randka odc. 21

21:40 Miasto skarbów odc. 7 - serial

22:40 Odzyskać siebie. Życie 

          po sekcie - dokumentalny 

23:40 Adrenalina - sensacyjny 

01:15 Odrobina nieba - fantastyczny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 

07:50 Doradca smaku odc. 31

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2110

10:55 Ukryta prawda odc. 819 - serial

12:00 Szkoła odc. 471 - serial

13:00 19+ odc. 172 - serial

13:30 Szpital odc. 708 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12

15:30 Szkoła odc. 472 - serial

16:30 19+ odc. 173 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 820 - serial

18:00 Szpital odc. 709 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5112

20:10 Doradca smaku odc. 32

20:15 Na Wspólnej odc. 2571 - serial

20:55 Milionerzy odc. 89

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 

22:35 Last Minute - komedia 

00:15 Bogowie - dramat obyczajowy 

06:00 To moje życie!

          odc. 147 - telenowela

07:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 1 s. 3 - serial

08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 2 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 7 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 17 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 8 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 12 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 16 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 16 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 241 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 242 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 38 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 39 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 9 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 38 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 39 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 316 s. 15 - serial

20:00 Jestem na tak 

          - komedia romantyczna 

22:05 Wielki Stach - komedia sensacyjna 

00:10 Jackie Chan: przyjemniaczek 

          - komedia sensacyjna 

08:00 Dziennik filozofa odc. 39

08:05 Dezerterzy odc. 59 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Legenda Tatr - dramat obyczajowy 

11:00 Daleko od szosy odc. 2 - serial

12:25 Wsteczny bieg - obyczajowy 

13:50 Trędowata - melodramat 

15:35 Chuligan literacki odc. 64

16:10 Za burtą - krótkometrażowy 

16:40 Legenda Tatr - dramat obyczajowy 

18:35 Studio Kultura - rozmowy

18:50 Dziedzictwo Shakespeare'a 

          - dokumentalny 

19:45 Brzuch - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Pół żartem, pół serio - komedia 

22:25 Męskie Granie: Historia 

          jednego utworu 

22:40 Zakładka odc. 8

23:10 Dziennik filozofa odc. 39

23:25 Kraina duchów, świat oczami 

          plemienia Ju'Hoansi 

          - dokumentalny 

01:05 Filmy Rainera Wernera 

          Fassbindera odc. 3

06:50 Był taki dzień odc. 330
06:55 Polskie nadzieje, węgierska 
          krew odc. 2 - dokumentalny 
07:35 Tajemnice, zamki i podziemia 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 24
08:35 Z archiwum kabaretu Tey, 
          czyli RetroTEYada odc. 7
09:15 W labiryncie odc. 103 - telenowela
09:50 Katarina Witt - Najpiękniejsza 
          Twarz Komunizmu - dokumentalny 
10:55 Wszystkie kolory świata 
          odc. 6 - serial
12:00 Flesz historii 
12:15 Kryptonim "Muzeum"- Szlak 
          Armii Krajowej odc. 4
12:40 Nowe Ateny odc. 59
13:35 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 133
14:35 Sensacje XX wieku odc. 149
15:05 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 86 - serial
15:30 Historia świata według Andrew 
          Marra odc. 7 - dokumentalny 
16:35 Bezpieka 1944-56 - dokumentalny 
17:40 Czas honoru odc. 24 s. 2 - serial
18:40 Taśmy bezpieki odc. 22
19:10 Sensacje XX wieku odc. 136
19:40 Sensacje XX wieku odc. 139
20:10 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
20:45 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
21:45 Tajemnica Enigmy odc. 5 - serial
22:45 Spór o historię odc. 156
23:25 Ośmiornica odc. 39 s. 5 - serial
00:30 Wielkie napady PRL-u 
          odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków 
          - animowany 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Pocztówka z Indii - Chennai 
          - miasto św. Tomasza Apostoła 
          - dokumentalny 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:40 Naprotechnologia odc. 3
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Historia i architektura Polski 
          w rysunkach prof. Ryszarda 
          Natusiewicza 
11:55 Izba Pamięci Pułkownika 
          Kuklińskiego 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Misja Kongo - dokumentalny 
14:05 Mam w sobie siłę - obyczajowy 
15:40 Nuty nadziei - 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" 
16:40 Kikomeko 2 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela" 
17:00 Orłem być… - dokumentalny 
17:20 Zambia: Kabwe - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 8 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
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 Corrie Ten Boom - nieugięta 
          wiara - dokumentalny 
23:00 Wypaczone sumienia

05:20 Ukryta prawda odc. 55 - serial

06:20 Szpital odc. 178 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 111 - serial

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 12 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 123 - serial

09:45 Brzydula odc. 124 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 453 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 112 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 352 - serial

14:55 Szpital odc. 179 - serial

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 13 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 19 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 125 - serial

18:30 Brzydula odc. 126 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 454 - serial

20:00 Sztanga i cash 

          - komedia sensacyjna 

22:40 Nie z tego świata 

          odc. 7 s. 5 - serial

23:40 Przetrwanie - sensacyjny 

02:05 Moc magii odc. 293

„Last Minute” 

(2013r.) TVN 22:35

„Jestem na tak” 

(2008r.) TV Puls 20:00

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 542 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 730 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 731 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 49 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 341 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 269 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 750 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2554 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3497

16:30 Na ratunek 112 odc. 160 - serial

17:00 Gliniarze odc. 148 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2555 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 398- serial

20:05 Nasz nowy dom odc. 102

21:10 Przyjaciółki odc. 118 - serial

22:15 Zdrady odc. 119 - serial

23:25 Droga do zatracenia - sensacyjny 

01:45 Tajemnice losu odc. 2831

                     19:50 Uwaga! 14:00 Elif 12:45 Tysiąc i jedna noc           09:00 Malanowski i Partnerzy

14:55 Szpital 10:00 Napisała: morderstwo 14:05 Sensacje XX wieku19:00 Policjantki i policjanci 

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 11 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 12 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 24 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 11 - serial

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 27 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 14 - serial

09:00 V.I.P. odc. 15 - serial

10:00 Esmeralda odc. 23 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji odc. 153 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 101 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 102 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 162

15:00 Dom nie do poznania odc. 169

16:00 Esmeralda odc. 24 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji odc. 154 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 337 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 338 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 135 - serial

21:00 Kiedy dzwoni nieznajomy - horror 

22:50 Włatcy móch odc. 13 - serial

23:50 Spadkobiercy odc. 4

00:50 Sekrety sąsiadów odc. 70 - serial

01:20 Sekrety sąsiadów odc. 71 - serial



11:10 Doktor Quinn 11:20 Barwy szczęścia 19:30 Świat według Kiepskich

11:00 Daleko od szosy

HITY DNIA

John Wick był najlepszym płatnym zabójcą w USA, 
w pojedynkę zlikwidował wszystkich konkurentów gangstera 
Viggo Tarasova. Wick wycofał się z branży dla żony, lecz po jej 
śmierci musi wrócić do dawnego zajęcia, gdy syn Tarasova, 
Iosef, odbiera mu ostatnią pamiątkę po ukochanej.

13:00 19+

Ben Archer, płatny zabójca, postanawia wycofać się z branży 
i rozpocząć spokojne życie. Wszystko się komplikuje, gdy jego 
żona Cynthia bierze pod opiekę małą Chinkę o imieniu Kim. 
Dziewczynka jest poszukiwana przez ojca, który na jej oczach 
zmordował matkę. 

Piątek, 27 października 2017

08:00 Dziennik filozofa odc. 40

08:10 Kronos odc. 2

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Kolejność uczuć - melodramat 

11:00 Daleko od szosy odc. 3 - serial

12:30 Belcanto w Mrągowie 

13:30 Pograbek - dramat obyczajowy 

14:50 Którędy po sztukę odc. 58

15:05 Pegaz odc. 53

16:10 Chopin. Pragnienie miłości 

          - melodramat 

18:10 Studio Kultura - rozmowy 

18:30 Krąg Kantora - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 86 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 59

20:30 Sekrety i kłamstwa 

          - psychologiczny 

22:55 Męskie Granie: Historia 

          jednego utworu 

23:20 Tygodnik kulturalny 

00:00 Dziennik filozofa odc. 40

06:50 Był taki dzień odc. 331
06:55 Bezpieka 1944-56 
          odc. 1 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 25
08:35 Z archiwum kabaretu Tey, 
          czyli RetroTEYada odc. 8
09:15 W labiryncie 
          odc. 104 - telenowela
09:50 W pogardzie i chwale 
          - Wojciech Korfanty 
          - dokumentalny 
10:50 Wszystkie kolory świata 
          odc. 7 - serial
11:50 Taśmy bezpieki odc. 22
12:25 Śladami zbrodni i walki 
          1944-1956 odc. 13 - serial
12:55 Podróże z historią odc. 6
13:25 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 136
14:35 Sensacje XX wieku odc. 139
15:05 Przewodnik historyczny 
          Bogusława Wołoszańskiego 
15:35 Dzieje archeologii według 
          Richarda Milesa odc. 3 - serial
16:40 Bezpieka 1944-56 
          odc. 2 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
          odc. 25 s. 2 - serial
18:45 Z archiwum IPN odc. 33
19:20 Sensacje XX wieku odc. 140
19:55 Sensacje XX wieku odc. 156
20:25 Niecała nieprawda czyli PRL 
          w DTV odc. 9
20:50 Odtajnione akcje szpiegowskie 
          odc. 2 - serial
21:45 Tajemnica Enigmy odc. 6 - serial
22:35 Szerokie tory odc. 82
23:15 Ośmiornica odc. 40 s. 5 - serial
00:25 Żelazne kompanie 
          - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 8 - 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 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
          małżeństwa odc. 4 - serial
11:50 Adoracja w Kalkucie 
          - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ewolucja - nauka czy 
          ślepa wiara? - dokumentalny 
14:00 Corrie Ten Boom - nieugięta 
          wiara - dokumentalny 
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 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 57 - serial
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Świętość w codzienności 
          - św. Joanna Beretta Molla  
          - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela" 
19:00 Warto zauważyć… 
          w mijającym tygodniu 
19:30 Jesteśmy katolikami 
          odc. 5 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
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. 23
22:40 Misjonarz  - dokumentalny 

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. 20

09:40 Rodzinny ekspres 

10:15 Północ - Południe, księga II 
          odc. 7 - serial

11:10 Doktor Quinn odc. 17 s. 6 - serial

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes 

12:30 Agropogoda 

12:35 Nowoczesność 

          w rolnictwie odc. 1

12:55 Dzika Patagonia odc. 1 - serial

14:00 Elif odc. 122 - serial

14:55 Opole 2017 na bis 

15:10 Ktokolwiek widział, 

          ktokolwiek wie... 

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 21 - serial

17:00 Teleexpress 

17:15 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3191 - telenowela

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 53

18:55 Mam prawo odc. 8

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:25 The Wall. Wygraj marzenia odc. 6

21:20 Akta Odessy - sensacyjny 

23:40 Autostopem po śmierć - thriller 

01:25 Szpieg, który mnie kochał 
          - sensacyjny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 8 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 32

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2111

10:55 Ukryta prawda odc. 820 - serial

12:00 Szkoła odc. 472 - serial

13:00 19+ odc. 173 - serial

13:30 Szpital odc. 709 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

15:30 Szkoła odc. 473 - serial

16:30 19+ odc. 174 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 821 - serial

18:00 Szpital odc. 710 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5113

20:00 Godzilla - film SF 

22:30 Wróg numer jeden - thriller 

01:40 Kuba Wojewódzki odc. 8 s. 12

„Mściciel”

(2004r.) TV Puls 22:00

„John Wick” 

(2014r.) TV Puls 20:00

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

14:00 Sensacje XX wieku09:00 Kobra - oddział specjalny

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:00 Trudne sprawy odc. 543 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 732 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 733 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 50 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 342 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 270 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 751 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2555 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3498

16:30 Na ratunek 112 odc. 161 - serial

17:00 Gliniarze odc. 149 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2556 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 399- serial

20:05 Wyspa przetrwania odc. 8

22:05 Indiana Jones i Królestwo 

          Kryształowej Czaszki 

          - przygodowy 

00:50 Czarne złoto - przygodowy 

05:20 Ukryta prawda odc. 56 - serial

06:20 Szpital odc. 179 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 112 - serial

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 13 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 125 - serial

09:45 Brzydula odc. 126 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 454 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 113 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 353 - serial

14:55 Szpital odc. 180 - serial

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 14 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 20 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 127 - serial

18:30 Brzydula odc. 128 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 455 - serial

20:00 Biały Kieł - przygodowy 

22:20 Wredne dziewczyny II - komedia 

00:25 Zabójcza broń odc. 4 - serial

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 13 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 14 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 25 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 12 - serial

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 28 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 15 - serial

09:00 V.I.P. odc. 16 - serial

10:00 Esmeralda odc. 24 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 154 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 103 - serial

13:00 Galileo odc. 644

14:00 Galileo odc. 645

15:00 Dom nie do poznania odc. 170

16:00 Esmeralda odc. 25 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 155 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 338 - serial

19:00 Policjantki i pol icjanci 

          odc. 339 - serial

20:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 4 - serial

21:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 132 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 133 - serial

23:00 Kobiety i mafia odc. 4 - serial

00:00 Decydująca gra - thriller 

06:00 To moje życie!

          odc. 148 - telenowela

07:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 2 s. 3 - serial

08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 3 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 8 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 18 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 9 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 13 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 17 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 243 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 244 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 39 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 40 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 10 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 39 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 1 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 317 s. 15 - serial

20:00 John Wick - sensacyjny 

22:00 Mściciel - sensacyjny 

23:55 Savages: ponad 

          bezprawiem - thriller 

03:00 Ale numer! odc. 12

06:05 Rodzinka.pl odc. 167 s. 7- serial

06:40 Sztuka codzienności odc. 23

07:00 M jak miłość odc. 152 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

11:00 Panorama 

11:20 Barwy szczęścia 

          odc. 1728 - serial

11:50 Postaw na milion 

12:50 Tylko z tobą odc. 13 - serial

13:50 Na sygnale odc. 66 - serial

14:25 Początki reformacji w Polsce 

\          - dokumentalny 

14:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 7

15:30 Janosik odc. 4 - serial

16:30 Koło fortuny

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 41 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1728 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1729 - serial

20:40 O mnie się nie martw 

          odc. 86 s. 7- serial

21:40 Rodzinka.pl 

          odc. 217 s. 11- serial

22:10 Pod wspólnym niebem 

          odc. 7- serial

22:50 Jeniec: Tak daleko jak nogi 

          poniosą - dramat 

01:05 Adrenalina - sensacyjny 



11:40 Tygodnik kulturalny 

HITY DNIA

Skeeter Bronson pracuje jako chłopiec na posyłki w hotelu, 
który niegdyś należał do jego rodziny. Obiecana mu przez 
obecnego właściciela, Nottinghama, posada dyrektora 
przypadła ostatecznie jego rywalowi, Kendallowi Duncanowi. 
Sfrustrowany mężczyzna nie może pogodzić się z porażką.

Andy to chemik i wynalazca, który nie najlepiej radzi sobie 
w życiu. Mężczyzna ukrywa problemy przed apodyktyczną 
matką. Pewnego dnia postanawia zabrać ją ze sobą w podróż 
i tym samym pomóc jej odzyskać dawną miłość. 

Sobota, 28 października 2017

08:00 Rozalka Olaboga odc. 4 - serial

08:40 Rozalka Olaboga odc. 5 - serial

09:10 Zaśpiewajmy to 

          jeszcze raz odc. 8

09:45 Co nam zostało z tych lat 

          - Mieczysław Fogg 

10:20 Opowieści z chłodni 

          - krótkometrażowy 

11:00 Kierunek Kultura 

11:40 Tygodnik kulturalny 

12:30 Szlakiem Kolberga odc. 14

13:10 Alicja - komedia romantyczna 

15:20 Wydarzenie aktualne 

15:55 80 milionów - sensacyjny 

17:50 Kierunek Kultura 

18:20 Dranie w kinie odc. 9

19:00 Legendy rocka odc. 35 - serial

20:00 Eurokultura odc. 111

20:20 Niespokojni - melodramat 

22:10 WOMEX - otwarcia 

23:30 Filmy Rainera Wernera 

          Fassbindera odc. 2

23:35 Marta - thriller 

01:45 Zakole - dramat psychologiczny 

06:50 Był taki dzień odc. 332

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 6 - serial

08:00 "...swego nie znacie..." 

          - katalog zabytków odc. 1

08:15 Dziedzictwo regionów odc. 3

08:30 Ex libris 

08:45 Stawiam na Tolka Banana 

          odc. 6 - serial

09:25 Stawiam na Tolka Banana 

          odc. 7 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 140

10:45 Ginące cywilizacje 

          odc. 7 - serial

11:50 Życie odc. 9 - serial

12:50 Sekrety wykute w kamieniu 

          odc. 1 - serial

13:55 Szerokie tory odc. 62

14:30 Wielka gra odc. 350

15:35 Spór o historię odc. 122

16:15 Urodziłam się pierwszego 

          września - dokumentalny 

17:15 Bracia, nie zasypiajmy sprawy 

          księdza Stanisława Brzóski 

          - dokumentalny 

18:00 Twarze i maski odc. 4 - serial

19:10 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial

20:15 Lalka odc. 3 - serial

21:45 Odtajnione akcje szpiegowskie 

          odc. 2 - serial

22:40 Koło historii odc. 53

23:25 Komandoria odc. 6 - serial

00:25 Człowiek Boga - dokumentalny 

05:35 Jaka to melodia? 

06:05 Sprawa dla reportera

07:00 Naszaarmia.pl 

07:30 Rok w ogrodzie 

07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 9

08:10 Ostatni zachód słońca - western 

10:10 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 5 - serial

10:55 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 6 - serial

12:00 Studio Raban odc. 7

12:30 Jak zbudować planetę

           odc. 2 - dokumentalny 

13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 165

14:15 Ojciec Mateusz odc. 234 - serial

15:10 Zagadka hotelu Grand 

          odc. 22 s. 3 - serial

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 20 - serial

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Rolnik szuka żony odc. 7 s. 4

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 54

18:55 Jaka to melodia? 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 Pogoda 

20:15 Komisarz Alex odc. 125 - serial

21:10 Dawca pamięci - film SF 

22:55 Debiutanci - komediodramat 

00:50 Akta Odessy - sensacyjny 

05:25 Zaufaj mi, jestem lekarzem 

          odc. 4 - serial

06:30 M jak miłość odc. 1323 - serial

07:30 Pytanie na śniadanie 

10:55 Lajk! odc. 32

11:15 Pod wspólnym niebem 

          odc. 7- serial

11:50 O mnie się nie martw 

          odc. 86 s. 7- serial

12:50 Na sygnale odc. 160 - serial

13:20 Podróże z historią odc. 51

14:00 Familiada 

14:40 Było, nie minęło - ekstra odc. 8

15:15 Rodzinka.pl odc. 217 s. 11- serial

15:45 Pierwsza randka odc. 21

16:50 Na dobre i na złe odc. 682 - serial

17:40 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:35 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Postaw na milion - kulisy 

19:05 Postaw na milion 

20:05 The Voice of Poland odc. 14

22:20 Miasto skarbów odc. 7 - serial

23:20 Kryzys odc. 2 - serial

00:20 Pamięć absolutna - film SF 

02:20 Jeniec: Tak daleko jak 

          nogi poniosą - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1020

11:00 Na Wspólnej odc. 2568 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2569 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2570 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2571 - serial

12:50 Drzewo marzeń odc. 8

13:50 MasterChef odc. 7 s. 6

15:25 Azja Express odc. 8 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 

18:00 36,6 °C odc. 8 s. 2

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5114

20:00 Mam talent odc. 8 s. 10

21:55 Czarownica - fantastyczny 

00:00 Oszukać przeznaczenie V 

          - horror 

02:00 Uwaga! odc. 5114 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 9 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 51 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 52 - serial

09:15 Przygody Kota w butach 

          odc. 21 - serial

09:40 Przygody Kota w butach 

          odc. 22 - serial

10:10 Ewa gotuje odc. 314

10:45 Supermodelka Plus 

          Size odc. 8

12:15 The Brain. Genialny 

          umysł odc. 16

13:45 Wyspa przetrwania odc. 8

15:45 Kabaret na żywo odc. 26

17:50 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 113 - telenowela

18:20 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 114 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 400- serial

20:10 Pingwiny z Madagaskaru 

          - animowany 

22:05 Twoja twarz brzmi 

          znajomo odc. 75

00:05 Strażnik granicy - sensacyjny 

02:25 Tajemnice losu odc. 2833

05:50 Ukryta prawda odc. 57 - serial

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

          odc. 10 s. 10- serial

09:25 Zaklinaczka duchów 

          odc. 16 s. 1 - serial

10:25 Zaklinaczka duchów

           odc. 17 s. 1 - serial

11:20 Brzydula odc. 119 - serial

11:55 Brzydula odc. 120 - serial

12:30 Brzydula odc. 121 - serial

13:00 Brzydula odc. 122 - serial

13:35 Brzydula odc. 123 - serial

14:10 Brzydula odc. 124 - serial

14:45 Loch Ness - przygodowy 

16:55 Opowieści na dobranoc 

          - komedia 

19:00 Vinci - komedia kryminalna 

21:20 Mama i ja - komedia 

23:25 Ostatni samuraj - przygodowy 

02:45 Moc magii odc. 295

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 15 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 16 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 26 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 13 - serial

08:05 Przygody Kota w butach 

          odc. 29 - serial

08:35 Królowa śniegu 

          odc. 12 - familijny 

10:25 Policjantki i policjanci 

          odc. 335 - serial

11:25 Policjantki i policjanci 

          odc. 336 - serial

12:25 Policjantki i policjanci 

          odc. 337 - serial

13:25 STOP Drogówka odc. 163

14:30 Święci i żołnierze: Ludzie 

          nieważni - dramat wojenny 

16:35 Niewidzialny - sensacyjny 

19:00 Galileo odc. 646

20:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 338 - serial

21:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 339 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 134 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 135 - serial

00:00 Don Jon - komedia 

01:55 9. miesiąc odc. 7 - serial

06:00 Niesamowite! odc. 7 - serial

06:35 Taki jest świat odc. 30 s. 3

07:15 Columbo odc. 5 s. 2 - serial

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 28 - serial

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 29 - serial

10:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 30 - serial

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 31 - serial

12:50 Gwiazdy lombardu 

          odc. 145 s. 8 - serial

13:25 Małolaty u taty - komedia 

15:05 Goście, goście - komedia 

17:25 Zaginiony świat: Park Jurajski 

          - sensacyjny 

20:00 Plan ucieczki - sensacyjny 

22:10 Arena - thriller 

00:05 Jackie Chan: przyjemniaczek 

          - komedia sensacyjna 

08:00 Informacje dnia 

08:15 Westerplatte młodych 

08:55 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

09:00 Telewizyjny 

          Uniwersytet Biblijny 

10:00 Informacje dnia 

10:15 Myśląc ojczyzna 

10:30 Święty na każdy dzień 

10:35 Polski punkt widzenia 

11:00 Kropelka radości 

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Warto zauważyć… 

          w mijającym tygodniu 

12:50 Przyroda i ludzie 

13:20 Siódmy sakrament 

13:45 Ocalić od zapomnienia 

13:55 Święty na każdy dzień 

14:00 Józef z Egiptu odc. 23 - serial

14:40 Królestwo rekinów 

          - dokumentalny 

15:30 Jak sobie radzić 

          z cierpieniem? odc. 19 

16:00 Informacje dnia 

16:10 Próba wiary odc. 3 - serial

17:00 Z Parlamentu Europejskiego 

17:30 Okiem kamery 

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 

20:50 Myśląc ojczyzna 

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 Gala finałowa 51. Festiwalu 

          im. Jana Kiepury 

18:55 Jaka to melodia? 11:00 Na Wspólnej 09:15 Przygody Kota w butach 15:15 Rodzinka.pl

11:20 Brzydula 10:10 Okrasa łamie przepisy11:25 Policjantki i policjanci 09:00 Lombard. Życie pod zastaw

„Opowieści na dobranoc” 

(2008r.) TVN 7 16:55

„Mama i ja” 

(2012r.) TVN 7 21:20



Niedziela, 29 października 2017

14:10 Chuligan literacki

HITY DNIA

Na Alasce szaleje gorączka złota. Jack Conroy, młody 
poszukiwacz przygód, przybywa do Klondike, aby przejąć 
odziedziczoną po ojcu ziemię. Po drodze zatrzymuje się 
w indiańskiej wiosce, gdzie spotyka Białego Kła, półkrwi wilka. 
Właściciel wystawia zwierzę do walk psów. 

10:50 Lekarze na start

Po śmierci rodziców urodzona i wychowana w Indiach Mary 
przyjeżdża do Anglii. Zamieszkuje u wuja w ponurym, 
gotyckim domu położonym na odludziu wśród wrzosowisk. 
Dziewczynka poznaje chłopca z pobliskiej wsi, Dickona. 
Któregoś dnia oboje odkrywają tajemniczy  ogród. 

,,Tajemniczy ogród” 

(1993r.) TVN 7 16:50

10:25 Okrasa łamie przepisy 

10:50 Galileo11:55 Makłowicz w podróży 19:45 Uwaga! 07:30 Jeźdźcy smoków18:40 Jaka to melodia? 12:10 Brzydula 

„Biały Kieł”
(1991r.) TVN 7 14:30

05:35 Klan odc. 3191 - telenowela

06:10 Słownik polsko@polski 

06:35 Pełnosprawni 

07:00 Msza święta z Sanktuarium 

          Bożego Miłosierdzia 

          w Krakowie Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 

08:40 Ziarno odc. 634

09:15 Jak to działa? odc. 145

09:45 Biblia odc. 37 - serial

10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 46

11:10 Weterynarze z sercem 
          odc. 21 - serial

11:40 Sekrety mnichów odc. 19

11:55 Między ziemią a niebem 

12:00 Anioł Pański 

12:15 Między ziemią a niebem 

12:55 Oszuści wśród zwierząt 
          odc. 3 - serial

14:00 Poldark: Wichry losu 
          odc. 4 - serial

15:10 The Wall. Wygraj marzenia odc. 6

16:05 Opole 2017 na bis 

16:25 Sonda II odc. 65

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Komisarz Alex odc. 125 - serial

18:40 Jaka to melodia? 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 Pogoda 

20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
          odc. 21 - serial

21:10 Rolnik szuka żony odc. 8 s. 4

22:10 Już za tobą tęsknię 
          - komediodramat 

00:10 Dawca pamięci - film SF 

06:00 Podróże z historią odc. 30

06:35 M jak miłość odc. 1324 - serial

07:35 Barwy szczęścia 

          odc. 1725 - serial

08:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1726 - serial

08:40 Barwy szczęścia 

‚          odc. 1727 - serial

09:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1728 - serial

09:40 Barwy szczęścia 

          odc. 1729 - serial

10:15 Ostoja odc. 177

10:50 Zwierzęce superzmysły 

          odc. 3 - dokumentalny 

11:55 Makłowicz w podróży odc. 163

12:35 Bake off - Ale ciacho! odc. 29

13:35 Bake off - Ale przepis odc. 29

14:00 Familiada 

14:40 Koło fortuny 

15:20 Na dobre i na złe 

          odc. 683 - serial

16:25 The Voice of Poland odc. 14

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Pod wspólnym niebem 

          odc. 7- serial

19:25 Lajk! odc. 9

20:05 Pamięć absolutna - film SF 

22:10 Dwa dni, jedna noc 

          - dramat obyczajowy 

23:55 z okazji 500-lecia reformacji 

00:45 Nadzór - dramat psychologiczny 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 35

08:25 Akademia ogrodnika odc. 42

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1021

11:00 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 8 s. 9

11:35 Co za tydzień odc. 823

12:10 Diagnoza odc. 8 - serial

13:10 Druga szansa 

          odc. 7 s. 4 - serial

14:10 Mam talent odc. 8 s. 10

16:05 Skok przez płot - animowany 

17:50 Spotkanie ze smakiem 

18:00 Drzewo marzeń odc. 9

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5115

20:00 MasterChef odc. 8 s. 6

21:35 Non-Stop - sensacyjny 

23:50 Godzilla - film SF 

02:25 Uwaga! odc. 5115

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 10 - serial

08:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 27 - serial

08:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 28 - serial

09:00 Dinozaur - animowany 

10:50 Indiana Jones i Królestwo 

          Kryształowej Czaszki - przygodowy 

13:35 Pingwiny z Madagaskaru 

          - animowany 

15:35 Twoja twarz brzmi znajomo 

17:35 Nasz nowy dom odc. 102

18:35 Dom pełen zmian - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 246

20:00 W rytmie serca odc. 9 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 27

23:15 Bez hamulców - sensacyjny 

01:05 X-Men: Przeszłość, która 

          nadejdzie - film SF 

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 17 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 18 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 27 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 14 - serial

08:05 Przygody Kota w butach 

          odc. 30 - serial

08:30 Garfield Show odc. 20

08:50 Alex Rider: Misja 

          Stormbreaker - przygodowy 

10:50 Galileo odc. 646

11:50 Poszukiwacze Bursztynowej 

          Komnaty - przygodowy 

14:10 Nowe imperium 

          - dramat historyczny 

16:40 Czasy ostateczne: 

          Pozostawieni - film SF 

19:00 Galileo odc. 647

20:00 xXx - sensacyjny 

22:35 Mecenas Lena Barska 

          odc. 5 - serial

23:40 Grudge III: Powrót 

          klątwy - thriller 

01:30 STOP Drogówka odc. 163

05:35 Menu na miarę odc. 10

07:20 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 9 s. 2- serial

08:15 Zaginiony świat: Park Jurajski 

          - sensacyjny 

10:50 Lekarze na start odc. 34 - serial

11:30 Lekarze na start odc. 35 - serial

12:05 Lekarze na start odc. 36 - serial

12:50 Lekarze na start odc. 37 - serial

13:35 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

16:10 Bibliotekarz III - przeklęty 

          kielich Judasza - przygodowy 

17:50 Jestem na tak 

          - komedia romantyczna 

20:00 Szybko i wściekle - sensacyjny 

22:10 Liberator - sensacyjny 

00:15 Savages: ponad 

          bezprawiem - thriller 

03:15 Wikingowie odc. 2 - serial

08:00 Rozalka Olaboga odc. 6 - serial

08:40 Rozalka Olaboga odc. 7 - serial

09:20 Skrzypce - osobliwości tworu 

          doskonałego - dokumentalny 

10:15 Scena klasyczna. Młody 

          Chopin odc. 5

11:05 Trzeci punkt widzenia odc. 208

11:40 Diabeł - dramat psychologiczny 

12:25 Niespokojni - melodramat 

14:10 Chuligan literacki odc. 65

14:40 Manon Lescaut 

17:00 Pomniki historii odc. 78 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

18:10 Sto minut wakacji - przygodowy 

19:50 Po co jest tak - recital Jolanty 

          Fraszyńskiej 

20:35 Skazany na bluesa - biograficzny 

22:20 Pegaz odc. 41

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 208

23:35 Michał Urbaniak. Nowojorczyk 

          z wyboru - dokumentalny 

00:45 Manu Katche, Richard Bona, 

          Eric Legnini, Stefano di Battista 

          - Live at Jazz in Vienna

06:50 Był taki dzień odc. 333

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 7 - serial

08:00 Prorok - rzecz o ks. Franciszku 

          Blachnickim - dokumentalny 

09:15 Przyłbice i kaptury 

          odc. 1 - serial

10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 143

10:55 Ginące cywilizacje 

          odc. 8 - serial

12:05 Planeta dinozaurów 

          odc. 3 - serial

13:10 Dzieje archeologii według 

          Richarda Milesa odc. 3 - serial

14:10 Szerokie tory odc. 76

14:40 Sportowiec mimo woli 

          - komedia 

16:00 Ex libris 

16:35 Wielka gra 

17:30 Ex libris 

18:00 Twarze i maski odc. 5 - serial

19:05 Z archiwum IPN odc. 7

19:35 Ostatnie okrążenie - dokument 

20:50 Tak bardzo bali się legendy 

          o nim - dokumentalny 

21:45 Ziemia przemówiła 

          - dokumentalny 

22:50 Rozmowy kontrolowane

          - komedia 

00:40 Nim przybyli konkwistadorzy 

          - 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 

09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 

09:15 Katecheza ks. bp. 

          Antoniego Długosza 

09:30 Msza Święta z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

10:35 Przegląd katolickiego 

          tygodnika "Niedziela" 

10:40 Śladami apostoła Pawła 

          odc. 2 - serial

11:30 Ja głuchy 

12:00 Anioł Pański z Ojcem 

          Świętym Franciszkiem 

12:20 Wieś - to też Polska 

13:30 Papież Polak do Rodaków 

14:00 Gala finałowa 51. Festiwalu 

          im. Jana Kiepury 

16:00 Informacje dnia 

16:10 Magazyn życzeń 

17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

17:30 Okiem kamery 

18:00 Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 

19:25 Retrospekcja 

19:30 Brat Ogień odc. 11 - serial

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Myśląc ojczyzna 

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

21:20 Informacje dnia 

21:40 Samson i Dalila odc. 1 - serial

22:30 Vatican Magazine 

05:25 Ukryta prawda odc. 58 - serial

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Dwóch i pół odc. 11 s. 10- serial

09:10 Zaklinaczka duchów 

          odc. 18 - serial

10:10 Zaklinaczka duchów 

          odc. 19 s. 1 - serial

11:10 Zaklinaczka duchów 

          odc. 20 - serial

12:10 Brzydula odc. 125 - serial

12:45 Brzydula odc. 126 - serial

13:20 Brzydula odc. 127 - serial

13:55 Brzydula odc. 128 - serial

14:30 Biały Kieł - przygodowy 

16:50 Tajemniczy ogród -

           przygodowy 

19:00 Zabójcza broń odc. 4 - serial

20:00 Wygrać ze śmiercią 

          - sensacyjny 

22:05 Zabójcza broń 

          odc. 5 s. 1 - serial

23:05 Zamieć - thriller 

01:15 Lista klientów 

          odc. 13 s. 2 - serial



19:05 Sensacje XX wieku

HITY DNIA

Jonathan Cold odszedł z CIA, ponieważ nie akceptował 
metod działania zwierzchników. Były agent zaczął pracować 
na własną rękę, jako człowiek do zadań specjalnych. 
Posługuje się kilkunastoma językami, jest mistrzem sztuk 
walki i doskonale włada wieloma rodzajami broni.

20:00 Informacje kulturalne 

Poniedziałek, 30 października 2017

„X-Men: Przeszłość, która nadejdzie” 

(2014r.) POLSAT 20:10

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 544 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 734 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 735 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 51 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 343 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 271 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 672 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2556 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 718 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3499

16:30 Na ratunek 112 odc. 162 - serial

17:00 Gliniarze odc. 150 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2557 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 401- serial

20:10 X-Men: Przeszłość, która 

          nadejdzie - film SF 

22:55 Cudzoziemiec - sensacyjny 

01:00 Pojutrze - katastroficzny 

06:00 To moje życie! 

          odc. 149 - telenowela

07:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 3 s. 3 - serial

08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 4 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 9 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 19 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 10 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 14 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 18 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 245 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 246 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 40 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 41 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 11 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 1 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 318 s. 15 - serial

20:00 1408 - horror 

22:00 Szybko i wściekle - sensacyjny 

00:10 Arena - thriller 

05:55 Dzień dobry, Polsko! 

08:00 Wiadomości 

08:10 Pogoda poranna 

08:15 Kwadrans polityczny 

08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 165

09:10 Rok w ogrodzie 

09:35 Rok w ogrodzie extra odc. 9

09:50 Łap startup odc. 5

10:10 Północ - Południe, księga II 

          odc. 8 - serial

11:10 Doktor Quinn 

          odc. 18 s. 6 - serial

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes 

12:30 Agropogoda 

12:35 To się opłaca 

12:55 Dzika Patagonia odc. 2 - serial

14:00 Elif odc. 123 - serial

14:55 Opole 2017 na bis 

15:10 Obserwator 

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 22 - serial

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3192 - telenowela

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 55

18:55 Komisariat - serial

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:25 Golgota wrocławska 

22:05 Szpieg, który mnie kochał 

          - sensacyjny 

00:15 Gol Ekstra 

05:55 Rodzinka.pl odc. 168- serial

06:30 Metr od świętości 

          - dokumentalny 

07:05 M jak miłość odc. 153 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

11:00 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1729 - serial

11:50 Na dobre i na złe 

          odc. 477 - serial

12:55 Tylko z tobą odc. 14 - serial

13:50 Na sygnale odc. 67 - serial

14:25 Czarne chmury odc. 5 - serial

15:30 O mnie się nie martw 

          odc. 86 s. 7- serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 42 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1729 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1730 - serial

20:35 Kulisy serialu "Barwy szczęścia" 

          odc. 12 - serial

20:45 M jak miłość odc. 1325 - serial

21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" 

          - dokumentalny 

21:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 30

22:55 Bake off - Ale przepis odc. 30

23:20 Globalne marnotrawstwo 

          - dokumentalny 

00:25 Pod wspólnym niebem 

          odc. 7- serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kobieta na krańcu świata odc. 7 

07:20 Kobieta na krańcu świata odc. 8

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2112

10:55 Ukryta prawda odc. 821 - serial

12:00 Szkoła odc. 473 - serial

13:00 19+ odc. 174 - serial

13:30 Szpital odc. 710 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4

15:30 Szkoła odc. 474 - serial

16:30 19+ odc. 175 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 822 - serial

18:00 Szpital odc. 711 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5116

20:10 Doradca smaku odc. 33

20:15 Na Wspólnej odc. 2572 - serial

20:55 Milionerzy odc. 90

21:30 Druga szansa odc. 8 s. 4 - serial

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

          odc. 8 s. 2 - serial

23:35 Last Minute - komedia 

01:20 Co za tydzień odc. 823

05:20 Ukryta prawda odc. 59 - serial

06:20 Szpital odc. 180 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 113 - serial

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 14 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 127 - serial

09:45 Brzydula odc. 128 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 455 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 114 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 354 - serial

14:55 Szpital odc. 181 - serial

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 15 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 21 - serial

17:55 Brzydula odc. 129 - serial

18:30 Brzydula odc. 130 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 456 - serial

20:00 Mój rower - komediodramat 

22:10 Lista klientów odc. 14 s. 2 - serial

23:10 Masters of Sex odc. 12 s. 2 - serial

00:25 Wygrać ze śmiercią - sensacyjny 

06:50 Był taki dzień odc. 334
06:55 Bezpieka 1944-56 
          odc. 2 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 26
08:30 Z szafy Pietrzaka odc. 1
09:05 W labiryncie 
          odc. 105 - telenowela
09:35 Ex libris 
09:50 Kronikarz czasu wojny 
          - dokumentalny 
10:45 Sekrety wyryte w kamieniach 
          odc. 1 - serial
11:45 Zazdrość i medycyna 
          - melodramat 
13:35 Niecała nieprawda czyli 
          PRL w DTV odc. 9
14:05 Sensacje XX wieku odc. 140
14:35 Sensacje XX wieku odc. 156
15:05 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 32 - serial
15:35 Spór o historię odc. 86
16:20 Planeta dinozaurów 
          odc. 3 - serial
17:15 Ex libris 
17:45 Czas honoru 
          odc. 26 s. 2 - serial
18:45 Flesz historii 
19:05 Sensacje XX wieku odc. 130
19:40 Sensacje XX wieku odc. 131
20:10 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
20:45 Wyprawy krzyżowe 
          odc. 3 - dokumentalny 
21:50 Tajemnica Enigmy odc. 7 - serial
22:40 Tajemnice Stonehenge 
          - dokumentalny 
23:45 Sen o Warszawie - dokumentalny 
01:45 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 26

08:00 Informacje dnia 

08:15 Wieś - to też Polska 

09:25 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

09:30 Vatican Magazine 

10:00 Informacje dnia 

10:15 Rozmowy niedokończone 

11:25 Myśląc ojczyzna 

11:35 W góreckim domku ogrodnika 

11:50 Retrospekcja 

11:55 Święty na każdy dzień 

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Wielcy duchem - serial

13:20 Program muzyczny 

14:10 Księga Ruth. Podróż wiary 

          - obyczajowy 

15:40 Hwange 

15:50 Ma się rozumieć 

16:00 Informacje dnia 

16:10 Sanktuaria polskie 

16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 

16:50 Świadkowie - serial

17:20 Święty na każdy dzień 

17:30 Spotkanie Rodziny Radia 

          Maryja w parafii pw. Św. Józefa 

          Oblubieńca NMP w Warszawie. 

19:45 Przygody Monster Trucków 

          odc. 17 - serial

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Domostwa naszych parafian 

          - 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 

08:00 Dziennik filozofa odc. 41

08:15 Scena klasyczna. 

          Młody Chopin odc. 5

09:05 Eurokultura 

09:30 Chłopiec na galopującym 

          koniu - psychologiczny 

11:00 Daleko od szosy odc. 4 - serial

12:25 Skarga - psychologiczny 

14:05 Hi way - komedia 

15:45 Docent H. - obyczajowy 

16:20 Studio Kultura - niedziela z... 

17:05 Chłopiec na galopującym 

          koniu - psychologiczny 

18:25 Studio Kultura - rozmowy 

18:40 Steve Nash & Turntable 

          Orchestra 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Citizenfour - dokumentalny 

22:15 Którędy po sztukę odc. 59

22:20 Zofia i Oskar Hansenowie 

22:50 Dziennik filozofa odc. 41

23:10 Wszystko będzie dobrze 

          - obyczajowy 

01:05 Informacje kulturalne 

W niedalekiej przyszłości mutanci są ścigani przez Sentinele 
– machiny, które wykrywają gen mutacji i przejmują moce oraz 
wygląd ofiar. By przetrwać, mutanci muszą sprawić, by 
Sentinele nigdy nie powstały. Woverine ma cofnąć się do lat 
70. XX w. i odnaleźć Charlesa Xaviera i Magneta.

„Cudzoziemiec” 

(2003r.) POLSAT 22:55

19:50 Uwaga! 19:30 Świat według Kiepskich14:00 Elif 05:55 Rodzinka.pl 

12:00 Detektywi w akcji 10:00 Napisała: morderstwo 14:55 Szpital  

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 19 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 20 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 28 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 15 - serial

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 31 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 18 - serial

09:00 V.I.P. odc. 17 - serial

10:00 Esmeralda odc. 25 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 155 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 104 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 105 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 163

15:00 Dom nie do poznania odc. 171

16:00 Esmeralda odc. 26 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 156 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 339 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 340 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 136 - serial

21:00 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 8 - serial

22:00 Galileo odc. 646

00:00 STOP Drogówka odc. 163

01:00 9. miesiąc odc. 8 - serial



11:05 Doktor Quinn 19:30 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 12:00 Pielęgniarki 16:55 Zaklinaczka duchów

08:40 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

Policjantka Carrie Stetko od dwóch lat pracuje 
w amerykańskiej stacji naukowej na Antarktydzie, gdzie pełni 
funkcję szeryfa. Jest zmęczona pracą. Niebawem ma wrócić 
do domu. 72 godziny przed odlotem Carrie w pobliżu bazy 
zostaje zamordowany jeden z naukowców. 

Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które miały 
miejsce w Miami w 1994 r. Pracujący w siłowni kulturysta 
Daniel Lugo wymyśla plan porwania klienta siłowni, Victora 
Kershawa, by przejąć jego majątek. W akcję wtajemnicza 
dwóch kolegów.

19:00 Policjantki i policjanci

13:50 Zbuntowany anioł 08:00 Wojciech Cejrowski

Wtorek, 31 października 2017

„Zamieć” 

(2009r.) TVN 7 20:00

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. 22 - serial
09:40 Nienasyceni odc. 11
10:10 Północ - Południe, księga II 
          odc. 9 - serial
11:05 Doktor Quinn 
          odc. 19 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:50 Dzika Patagonia odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 124 - serial
14:55 Opole 2017 na bis 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 23 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3193 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 56
18:55 Komisariat - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Orędzie abp. Wojciecha Polaka 
          na uroczystość Wszystkich 
          Świętych 
20:05 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 Riviera odc. 10 - serial
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:10 El Príncipe - dzielnica zła - serial
23:00 Miasto gniewu odc. 6 - serial
23:40 American Crime Story: Sprawa 
          O.J. Simpsona odc. 10 - serial
00:55 Przed egzekucją - dramat 

06:05 Rodzinka.pl odc. 169- serial

06:35 Program ekumeniczny 

07:05 M jak miłość odc. 154 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:00 Nabożeństwo z okazji obchodów 

          500-lecia reformacji 

11:40 Barwy szczęścia odc. 1730 - serial

12:20 Na dobre i na złe odc. 478 - serial

13:15 Kulisy serialu "Barwy szczęścia" 

          odc. 11 - serial

13:25 Na sygnale odc. 68 - serial

13:45 Na sygnale odc. 69 - serial

14:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial

14:25 Cuda z odzysku - urządź 

          mieszkanie za darmo odc. 9 s. 2

15:20 Kulisy serialu "Barwy szczęścia" 

          odc. 12 - serial

15:30 M jak miłość odc. 1325 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 43 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1730, 1731 - serial

20:35 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial

20:50 M jak miłość odc. 1326 - serial

21:45 Kulisy serialu "M jak miłość"

21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 

22:55 16 przecznic - sensacyjny 

00:45 Miasto skarbów odc. 7 - serial

01:45 Psy II. Ostatnia krew - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 545 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 736 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 737 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 52 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 344 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 272 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 673 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2557 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 719 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3500

16:30 Na ratunek 112 odc. 163 - serial

17:00 Gliniarze odc. 151 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2558 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 402- serial

20:10 Pojutrze - katastroficzny 

22:45 Blitz - kryminalny 

00:55 Traffic - dramat społeczny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9

07:50 Doradca smaku odc. 33

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2113

10:55 Ukryta prawda odc. 822 - serial

12:00 Szkoła odc. 474 - serial

13:00 19+ odc. 175 - serial

13:30 Szpital odc. 711 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4

15:30 Szkoła odc. 475 - serial

16:30 19+ odc. 176 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 823 - serial

18:00 Szpital odc. 712 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5117

20:10 Doradca smaku odc. 34

20:15 Na Wspólnej odc. 2573 - serial

20:55 Milionerzy odc. 91

21:30 Diagnoza odc. 9 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1107

00:05 36,6 °C odc. 8 s. 2

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 21 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 22 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach

           odc. 29 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 16 - serial

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 32 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 19 - serial

09:00 V.I.P. odc. 18 - serial

10:00 Esmeralda odc. 26 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 156 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 106 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 107 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 31

15:00 Dom nie do poznania odc. 172

16:00 Esmeralda odc. 27 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 157 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 340 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 341 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 137 - serial

21:00 xXx - sensacyjny 

23:35 Włatcy móch odc. 15 - serial

00:05 Włatcy móch odc. 16 - serial

06:00 To moje życie! 

          odc. 150 - telenowela

07:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 4 s. 3 - serial

08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 5 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 10 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 20 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 11 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 15 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 19 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 247 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 248 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 41 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 42 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 12 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 2 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 3 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 319 s. 15 - serial

20:00 Van Helsing - horror 

22:30 Plan ucieczki - sensacyjny 

00:55 Mściciel - sensacyjny 

02:35 Na jedwabnym szlaku 

          odc. 6 - serial

08:00 Dziennik filozofa odc. 42 

08:10 Wydarzenie aktualne

08:40 Informacje kulturalne 

09:05 Obcy w domu - obyczajowy 

10:20 Diament radży - obyczajowy 

11:00 Daleko od szosy odc. 5 - serial

12:25 Dzieje mistrza Twardowskiego 

          - fantastyczny 

14:15 Łagodna 

          - dramat psychologiczny 

16:00 Dwie drogi - krótkometrażowy 

16:35 Którędy po sztukę 

16:45 Tygodnik kulturalny 

17:40 Obcy w domu - obyczajowy 

19:05 Studio Kultura - rozmowy 

19:20 Zalewajka mojej mamy 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do 

          przedstawienia - Widma 

20:35 Widma 

22:05 Dezerterzy odc. 60

22:35 Dziennik filozofa odc. 42

22:45 Przed północą 

          - dramat obyczajowy 

00:45 Wstęp do filmu odc. 14

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 
09:40 Petra - tajemnicze miasto
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 Domostwa naszych parafian 
          - dokumentalny 
11:40 Toliara - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Pupil pupila. Komedia 
          w jednym akcie
12:55 Misja Marty Robin 
          - dokumentalny 
13:30 Krok serca - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
          odc. 45 - serial
14:45 Halloween - czy tradycja 
          może być zła? 
15:10 Nowe parki transgraniczne 
          Afryki Południowej - Park 
          Narodowy Krügera - dok
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Życie monastyczne - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
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 Eksodus - Droga Narodu 
          Wybranego - dokumentalny 

05:30 Szpital odc. 181 - serial

06:30 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1167 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 114 - serial

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 15 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 129 - serial

09:45 Brzydula odc. 130 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 456 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 115 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 355 - serial

14:55 Szpital odc. 182 - serial

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 16 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 22 - serial

17:55 Brzydula odc. 131 - serial

18:30 Brzydula odc. 132 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 457 - serial

20:00 Zamieć - thriller 

22:10 Sztanga i cash 

          - komedia sensacyjna 

00:50 Nie z tego świata 

          odc. 7 s. 5 - serial

„ Sztanga i cash” 

(2013r.) TVN 7 22:10

06:50 Był taki dzień odc. 335
06:55 Połowy na rzece wspomnień 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 27
08:35 Wszystko po krakowsku 
09:10 W labiryncie 
          odc. 106 - telenowela
09:45 Emisariusz Kardynała 
          - dokumentalny 
10:30 Ex libris 
10:50 Życie odc. 9 - serial
11:50 Z archiwum IPN odc. 33
12:30 Tajemnice Stonehenge 
          - dokumentalny 
13:30 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 130
14:35 Sensacje XX wieku odc. 131
15:05 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 94 - serial
15:35 Krucjaty odc. 3 - serial
16:35 Bezpieka 1944-56 
          - dokumentalny 
17:25 Kryptonim "Muzeum" - Szlak 
          Amii Krajowej - serial
17:45 Czas honoru odc. 27 s. 3 - serial
18:40 Czas leśnych kurierów 
          - dokumentalny 
19:20 Sensacje XX wieku 
19:50 Sensacje XX wieku odc. 98
20:30 Nowe Ateny odc. 60
21:20 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
21:50 Tajemnica Enigmy 
          odc. 8 - serial
22:45 Normandia. Ostatni 
          bohaterowie desantu 
          odc. 2 - dokumentalny 
23:50 Syberiada polska 
          - dramat historyczny 
02:05 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 27 



HITY DNIA

Sąsiedzi, pani Montecka i pan Kopulecki, szczerze się nie 
znoszą. Wzajemną niechęć żywią do siebie również ich 
ogrodowe krasnale. Wśród ubranych na niebiesko krasnali 
pani Monteckiej prestiżową pozycję zajmuje Gnomeo, syn 
lady Modrabulwy. 

Ukazana przez pryzmat wspomnień starej i schorowanej 
Margaret Thatcher opowieść o byłej brytyjskiej premier 
i cenie, jaką przyszło jej zapłacić za przebywanie na 
szczytach władzy w świecie zdominowanym przez mężczyzn. 

11:00 Daleko od szosy 19:25 Sensacje XX wieku

Środa, 1 listopada 2017

05:00 Pora umierać 
          - dramat obyczajowy 
06:55 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 1
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
          Bożego Miłosierdzia 
          w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Agrobiznes 
08:15 Agropogoda 
08:20 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 2
08:35 Świadectwo - dokumentalny 
10:25 Życie jest muzyką 
          - dramat obyczajowy 
12:05 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 3
12:20 PIETA. Prawo do opłakiwania 
          - dokumentalny 
13:20 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 4
13:40 Szara Sowa - biograficzny 
15:45 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 5
16:00 Pejzaż bez Ciebie 
          - Kalina Jędrusik 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 6
17:40 Trędowata - melodramat 
19:15 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 7
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Liga Mistrzów UEFA - piłka nożna 
20:40 Liga Mistrzów UEFA - piłka nożna 
22:55 Liga Mistrzów UEFA - piłka nożna 
00:10 Joe Black - melodramat 

05:50 M jak miłość odc. 155 - serial

06:45 Kocia ferajna - animowany 

08:25 Kangurek Joey - przygodowy 

10:20 Konwój - komediodramat 

12:25 Pan Wołodyjowski 

          - historyczny 

13:45 Wspomnienie 

          - zostawili swój ślad 

14:00 Familiada 

14:40 Pan Wołodyjowski - historyczny 

16:10 Księga dżungli II - przygodowy 

17:45 Wspomnienie 

          - zostawili swój ślad 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Na sygnale odc. 157 - serial

20:05 Dla ciebie wszystko 

          - melodramat 

22:10 Osaczony - thriller 

00:15 16 przecznic - sensacyjny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 10 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 34

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2114

10:55 Legendy sowiego królestwa: 

          Strażnicy Ga'Hoole 

          - animowany 

12:55 Księżniczka na lodzie 

          - dla dzieci 

15:00 Nawiedzony dwór - komedia 

16:55 Czarownica - fantastyczny 

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5118

20:10 Doradca smaku odc. 35

20:15 Na Wspólnej odc. 2574 - serial

20:55 Milionerzy odc. 92

21:30 Azja Express odc. 9 s. 2

23:00 Non-Stop - sensacyjny 

01:15 Superwizjer odc. 1107

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Scooby-Doo! I upiorny 

          strach na wróble - animowany 

08:15 Prezent nocnej furii 

          - animowany 

08:35 Potwory kontra Obcy: 

          Noc żywych marchwi 

          - animowany 

08:50 Potwory kontra obcy: 

          Dynie-mutanty z kosmosu 

          - animowany 

09:25 Smerfy: Legenda Smerfnej 

          Doliny - animowany 

09:55 Shrek 3-D - animowany 

10:15 Shrek ma wielkie oczy 

          - animowany 

10:50 Brzdąc w opałach - komedia 

12:55 Zebra z klasą - przygodowy 

15:10 Maska Zorro - przygodowy 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2559 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:35 Shrek ma wielkie oczy 

          - animowany 

20:05 Titanic - katastroficzny 

00:10 Wojna polsko-ruska 

          - komediodramat 

05:10 Ukryta prawda odc. 60 - serial

06:15 Szpital odc. 182 - serial

07:20 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 12 s. 10- serial

09:30 Dziewczyna i chłopak 

          - wszystko na opak 

          - komediodramat 

11:15 Ben Hur odc. 1 - historyczny 

13:25 Ben Hur odc. 2 - historyczny 

15:50 Gnomeo i Julia - animowany 

17:40 Vinci - komedia kryminalna 

20:00 Krwawy diament 

          - dramat obyczajowy 

22:55 Magazyn UEFA Champions 

          League odc. 7

00:00 Co się zdarzyło w Seattle? 

          - obyczajowy 

02:10 Darknet: Drugie dno Internetu 

          - dokumentalny 

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 23 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 24 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 33 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 17 - serial

08:05 Garfield Show - dla dzieci 

08:25 Maleństwo i przyjaciele 

          odc. 1 - animowany 

09:30 Czarodzieje z Waverly Place: 

          Film odc. 1 - dla młodzieży 

11:35 Detektywi w akcji 

          odc. 108 - serial

12:35 Detektywi w akcji 

          odc. 109 - serial

13:45 Żelazna dama - biograficzny 

15:55 Nieustraszony - sensacyjny 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 341 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 342 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 138 - serial

21:05 Straszny film V - komedia 

23:00 Drive - sensacyjny 

01:00 Sekrety sąsiadów 

          odc. 73 - serial

05:50 To moje życie! 

          odc. 151 - telenowela

06:45 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 5 s. 3 - serial

07:45 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 6 s. 3 - serial

08:40 Siedem lat w Tybecie 

          - przygodowy 

11:25 Bibliotekarz III - przeklęty kielich 

          Judasza - przygodowy 

13:20 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

14:30 Attyla - pogromca imperium 

          odc. 1 - serial

16:25 Attyla - pogromca imperium 

          odc. 2 - serial

18:20 Scooby-Doo - przygodowy 

20:00 Zielona mila - dramat obyczajowy 

23:55 Red Rock West - thriller 

02:00 Na jedwabnym szlaku 

          odc. 10 - serial

02:30 Biesiada na cztery pory roku 

          odc. 1 - serial

08:00 Dziennik filozofa odc. 43

08:05 Szlakiem Kolberga - Anna 

          Maria Jopek odc. 8

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Wszyscy święci - obyczajowy 

10:25 To jest twój nowy syn 

          - krótkometrażowy 

11:00 Daleko od szosy odc. 6 - serial

12:20 Krakowskie impresje 

          Stanisława Markowskiego 

12:30 Wstęp do filmu odc. 43

12:35 Grona gniewu 

          - dramat obyczajowy 

14:55 Którędy po sztukę odc. 56

15:10 15. Krajowy Festiwal Piosenki 

          Polskiej Opole '77 

16:30 Rozmowy istotne odc. 92

17:10 Rififi po sześćdziesiątce 

          - komedia 

18:40 Studio Kultura - rozmowy 

19:05 Nie wolno przerwać spektaklu 

          - dokumentalny 

20:20 Okruchy dnia 

          - dramat psychologiczny 

22:35 Dziennik filozofa odc. 43

22:45 Pegaz odc. 32

23:15 Jedna scena odc. 65

01:20 Wół - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 336

06:55 Obrona Lwowa - dokumentalny 

08:00 Wojciech Cejrowski - boso 

          przez świat odc. 28

08:35 Nekropolia za Olzą 

          - dokumentalny 

09:05 W labiryncie 

          odc. 107 - telenowela

09:40 Wycieczka - dokumentalny 

10:45 Poczet aktorów polskich 

          odc. 9 - dokumentalny 

11:50 Spór o historię odc. 41

12:25 Zdobywcy Karpat odc. 7 - serial

12:55 Zdobywcy Karpat 

          odc. 9 - dokumentalny 

13:20 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

13:50 Sensacje XX wieku odc. 98

14:20 Sensacje XX wieku 

14:50 Normandia. Ostatni 

          bohaterowie desantu 

          odc. 2 - dokumentalny 

15:55 Orzeł - dramat wojenny 

17:55 Czas honoru 

          odc. 28 s. 3 - serial

18:55 Śladami zbrodni  

19:25 Sensacje XX wieku odc. 99, 100

20:25 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

20:55 Historia świata według Andrew 

          Marra odc. 8 - dokumentalny 

22:00 Polonia Restituta odc. 1 - serial

23:00 Koncert, jakiego nie będzie... 

23:50 Orzeł - dramat wojenny 

01:50 Wojciech Cejrowski - boso 

          przez świat odc. 28

08:00 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:05 Brat naszego Boga 
09:20 Święty na każdy dzień 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Spieszmy się kochać ludzi
10:05 Jakby w zwierciadle 
          - dokumentalny 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 27 - serial
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 27 - serial
11:20 Oratorium o Zmartwychwstaniu 
          Resurrexit 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
          Franciszkiem 
12:20 Wyznanie - obyczajowy 
14:05 Uroczystość Wszystkich 
          Świętych: tradycja chrześcijańska 
          a pogańska 
14:30 Fide et amore. Liturgia gregoriańska 
15:10 Mój brat papież 
15:25 Kolory Świętości. Wszystkich 
          Świętych - dokumentalny 
15:30 Miasto umarłych. Wileński 
          cmentarz na Rossie
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Odpowiedzialność za duszę 
16:30 Z nami bezpiecznie 
16:45 Święty na każdy dzień 
16:50 Coś wisi w powietrzu 
17:00 Jeden Kościół, wielu świętych 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Kaplica Pamięci 
19:10 Jan Paweł II (1978-2005) 
          - dokumentalny 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina 
          - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
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 "Wierzę w świętych obcowanie" 

„Gnomeo i Julia” 

(2011r.) TVN 7 15:50

12:25 Pan Wołodyjowski 19:50 Uwaga! 09:55 Shrek 3-D17:40 Trędowata

17:40 Vinci 18:00 Policjantki i policjanci 18:20 Scooby-Doo

„Żelazna dama” 

(2011r.) TV 4 13:45
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kluski śląskie
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Czwartek 26 października 2017 ROZRYWKA 21

Składniki 
0,5 kg ugotowanych 
ziemniaków
mąka ziemniaczana
1 jajko
sól
Sposób wykonania:
Ugotowane ziemniaki odcedzić 

i od razu dokładnie rozgnieść pra-
ską, dobrze ostudzić. Przełożyć na 
talerz, podzielić na cztery części. 
Wyjąć jedną część i w zagłębienie 
wsypać mąkę ziemniaczaną (by 
uzupełniła cały brak). Dodać jajko. 
Całość posolić i połączyć składniki 
w gładkie ciasto. Wyrabiać krótko. 
Uformować wałek o średnicy 3 cm, 
odkrajać kawałki, a następnie for-
mować w dłoniach kulkę. Małym 
palcem zrobić zagłębienie w środ-
ku kulki. Gotować, wrzucając do 
gorącej i osolonej wody. Podawać 
z sosem z grzybów leśnych i natką 
pietruszki.

Smacznego! Paweł Fałczyński poleca kluski śląskie!

Szt.: wysoki s up,
najcz ciej

Potrzask na ptaki

Imi m skie; imi
Kazana, re ysera

Sport: klub pi karski z
Wronek.

Szt.: powierzchniowe
zdobienie

przedmiotów
drewnianych innymi
gatunkami drewna.

Najwy sza karta

Archit.: frontowa
cz budowli przed
g ównym wej ciem,
zwykle wysuni ta ku

przodowi.

Rasa angielskiej owcy

Imi m skie; imi
Chaczaturiana

Astron.: satelita
telekomunikacyjny.

Bibl.: najstarszy syn
Noego, protoplasta

Semitów.

W terminologii
narciarskiej: fa da
terenowa; mulda.

Geogr.: stan w USA
nad Oceanem

Atlantyckim, stolica
Augusta.

Prawy dop yw Dunaju

Techn., w ók.:
urz dzenie do

barwienia i nasycania
tkanin; napawarka.

Du e miasto na
Honsiu

Biblijny prorok

Symbol argonu

Mit. gr.: przydomek
Apollina.

Sala wyk adowa

Med.: guzowaty twór
mi kki wyrastaj cy
zwykle ze luzówki.

Ekon.: jednostka
monetarna
Portugalii.

Okulary bez
uchwytów na uszy,

Teren, na którym co
si odbywa,

Imi e skie 24.XI,
28.XII.

Kompan Portosa
Geogr.: rzeka we

W oszech, przep ywa
przez Florencj i Piz .

Geogr.: jezioro
rynnowe na Równinie

Augustowskiej;
przep ywa rzeka
Czarna Ha cza.

Producent obuwia
sportowego

Karc.: l ska gra w
karty.

Sztuczna skóra

Biblijne imi e skie

O miotysi cznik w
Himalajach

P ynie przez Goleniów

Litera grecka

W oskie imi m skie.

"Pan" dla Zag oby
Mit. gr.: syn Zeusa,
ojciec Pelopsa i

Niobe.

Bud.: skrzynia z
czterema uchwytami,
w której sporz dza si
zapraw murarsk .

Lit.: tytu owa
bohaterka sztuki
Henryka Ibsena.
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Zmiany w emeryturach 

Senat uchwalił nowelizację ustawy dotyczącej najniż-
szych emerytur. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkim 
rencistom będzie przysługiwało prawo do najniższego 
świadczenia w wysokości 1 tys. zł (z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy) lub 750 zł (z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy). Jak szacuje resort rodziny, pra-
cy i polityki społecznej, na zmianach skorzysta 105 tys. 
emerytów. Wyrównanie emerytur nastąpi w marcu 2018 
roku, ze spłatą od 1 marca 2017 r. Teraz ustawa tra�  do 
prezydenta. 

Senat poparł przepisy dotyczące autoryzacji   
W ubiegłym tygodniu Senat RP przyjął nowelizację Prawa prasowego, która doprecyzowuje przepisy dotyczące autoryzacji. Zgodnie z propo-nowanymi zmianami, brak autoryzacji nie będzie przestępstwem ( jak dotychczas), lecz jedynie wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny. Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autory-zacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Będzie musiał poinformować taką osobę o przysługującym jej prawie. W przypadku dzienników czas na autoryzację wyniesie sześć godzin (od momentu otrzymania tekstu), w przypadku czasopism - 24 godziny.

Będą kary za blokowanie numerów

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodek-

su wykroczeń. Zmiany przewidują kary za umyślne 

i nieuzasadnione blokowanie numerów alarmowych, 

zwłaszcza: 112, 997, 998 i 999. Za takie postępowa-

nie może grozić: areszt, ograniczenie wolności lub na-

wet 1,5 tys. zł grzywny. Nowe przepisy są inicjatywą 

prezydenta i mają usprawnić dostęp społeczeństwa do 

numerów alarmowych. Nowela wejdzie w życie po 30 

dniach od ogłoszenia

Drzwi Otwarte w ZUS-ie

Inspektorat ZUS-u w Lipnie zaprasza na Drzwi Otwarte 
adresowane do przedsiębiorców. Od stycznia 2018 r. 
zmienią się zasady opłacania składek i każdy przed-
siębiorca będzie opłacał je tylko jednym przelewem 
na swój numer rachunku składkowego. O tym, w jaki 
sposób ZUS dokonał podziału jednej wpłaty na fun-
dusze, jakie będą zasady rozliczania składek oraz jak 
ma wyglądać rozliczanie zadłużenia i bieżącej składki, 
będzie można dowiedzieć się podczas Drzwi Otwartych 

„e-Składka” już 27 października w godz. 9.00-12.00 
w siedzibie Inspektoratu ZUS-u w Lipnie, ul. Mickie-
wicza 43. 

Organizacje pozarządowe 
pod opieką rządu

Prezydent podpisał ustawę o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Spo-łeczeństwa Obywatelskiego. Do zadań insty-tucji, funkcjonującej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ma należeć wspieranie orga-nizacji pozarządowych oraz rozdzielanie prze-znaczonych dla nich środków. NIW przejmie obowiązki Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo-łecznej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Szansa dla � rm

Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił konkurs dla przed-
siębiorców „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw”. Mogą w nim 
wystartować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu, 
przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły 
badawcze, które osiągają sukcesy w opracowywaniu lub wdraża-
niu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi. Oceniane będą 
projekty nie starsze niż mające dwa pełne lata kalendarzowe po-
przedzające dzień zgłoszenia do konkursu. Laureaci otrzymają 
tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw” oraz nagrody. Udział 
w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do piąt-
ku 27 października. Formularz oraz regulamin można znaleźć na 
stronie www.liderzy.tarr.org.pl. 

E-usługi z szerszym dostępem 

Od września 2018 roku Polacy będą mogli lo-
gować się swoim krajowym loginem i hasłem 
do e-usług udostępnianych przez portale ad-
ministracji innych państw Unii Europejskiej. 
Niedawno zakończyły się testy zgodności 
tzw. Węzła Transgranicznego, które wypadły 
pomyślnie. Polska jako dziesiąty kraj uzyskała 
potwierdzenie Komisji Europejskiej. W prakty-
ce oznacza to, że Polacy będą mogli załatwiać 
sprawy urzędowe w innych krajach UE bez ko-
nieczności wizyty w danym państwie. 
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Drużyna Energii to ogólno-
polski program sportowo-edu-
kacyjny, skierowany do uczniów 
klas VI i VII szkół podstawowych. 
Główny cel to zachęcenie młodych 
ludzi do aktywności fizycznej. Po-
móc w tym mają ambasadorzy – 
Krzysztof Golonka, Bartosz Igna-
cik, Marek Citko oraz Krzysztof 
Ignaczak. 

Pierwsza edycja Drużyny 
Energii obejmie zmagania piłkar-
skie oraz siatkarskie. Uczestnicy 
turnieju przez pięć miesięcy, od 
grudnia do kwietnia, będą za-
chęcani do podejmowania spor-

towych wyzwań. W każdym mie-
siącu jury wybierze najbardziej 
zaangażowaną szkołę, do której 
przyjedzie drużyna ambasadorów 
i przeprowadzi pełen wyzwań 
sportowy turniej, sprawdzający 
umiejętności młodych zawodni-
ków. 

– Zdecydowaliśmy się wes-
przeć ten projekt, bo jak żaden 
inny zachęca dzieci i młodzież do 
aktywności fizycznej, jednocześnie 
wykorzystując możliwości nowo-
czesnej technologii - mówi Daniel 
Obajtek, prezes zarządu Energa 
SA. – W dobie rozwoju technolo-

gicznego nie możemy obrażać się 
na to, że nasze dzieci chcą z tych 
nowinek korzystać. Jednocześnie 
musimy pamiętać, że aktywność 
fizyczna jest naturalną potrzebą 
każdego dziecka od najmłodszych 
lat, więc my, dorośli, powinni-
śmy o ten rozwój dbać. Chcemy, 
aby projekt Drużyna Energii był 
przede wszystkim wspaniałą za-
bawą i stał się ulubionym progra-
mem polskich dzieci.

Jak przystąpić do zmagań?
To proste! Po pierwsze, na-

leży wypełnić formularz zgłosze-
niowy na stronie DruzynaEnergii.

pl. Może to zrobić nauczyciel lub 
dyrektor szkoły. Aby wejść do pro-
gramu, uczniowie muszą nagrać 
liczący nie więcej niż 120 sekund 
materiał wideo, w którym pokażą 
sportowy charakter swojej szko-
ły. Termin zgłoszeń mija 13 listo-
pada. 100 szkół z najciekawszymi 
zgłoszeniami otrzyma zestawy 
strojów sportowych New Balance 
i weźmie udział w projekcie Dru-
żyna Energii. 

– Jedną z misji naszej fir-
my jest edukacja najmłodszych 
w zakresie aktywności fizycznej, 
ale też dbanie o prawidłową die-
tę, właściwe nawadnianie i odży-
wianie. Dlatego wartością dodaną 
projektu Drużyna Energii z pew-
nością będzie możliwość edukacji 
dzieci również w tym zakresie. 
Dodatkowo wyjątkowi Ambasa-
dorzy oraz dedykowane stroje 
sportowe z pewnością spodoba-
ją się młodzieży – dodał Robert 
Leszczyński, dyrektor marketingu 
sportowego New Balance.

To jednak dopiero początek 
gry!

Na stronie internetowej www.
DruzynaEnergii.pl raz w tygodniu 
ambasadorzy opublikują film 
z ćwiczeniami, które uczniowie 
będą musieli powtórzyć. Za każde 
wideo z zadaniem „odrobionym” 
przez młodzież szkoła otrzyma 
punkty. Do najbardziej aktyw-
nej w każdym miesiącu placówki 
przyjedzie drużyna ambasadorów 
i przeprowadzi wyjątkowy kon-
kurs. Punktowana będzie pre-
cyzja, powtarzalność i technika. 
Wśród konkurencji nie zabraknie 
widowiskowych strzałów w po-
przeczkę czy perfekcyjnego pod-
bijania piłki siatkowej. Jest o co 
walczyć! Dla trzech najlepszych 
szkół nagrodą jest wyposażenie 
sali gimnastycznej. Organizatorzy 
przewidzieli też wyróżnienia in-
dywidualne.

Drużyna Energii została ob-
jęta patronatem Instytutu Matki 
i Dziecka.

Szczyrk jest niewielkim mia-
steczkiem położonym na południu 
Polski, w dolinie potoku Żylica. 
Wraz z sąsiednimi miejscowościa-
mi tworzy tzw. Beskidzką Piątkę, 
która przedstawia walory Beskidu 
Śląskiego. Wokół miasta są takie 
szczyty górskie jak: Skrzyczne, 
Klimczok, Magura i wiele innych. 
Tworzą one niezapomniany kli-
mat górski, posiadają wspaniałe 
szlaki narciarskie. Co ciekawego 
jest w tym małym ośrodku, że 
przyjeżdżają do niego tysiące tu-
rystów?

Ścieżka nad Żylicą to słynny 
deptak ciągnący się wzdłuż poto-
ku Żylica. Zaczyna się koło urzędu 
miasta i przebiega wzdłuż miasta, 
do Placu Św. Jakuba w centrum. 
Plac to serce miasteczka z ładnym 
skwerem i fontannami, gdzie moż-
na wypocząć. Znajduje się tu duża 
restauracja w stylu góralskim. 
Deptak prowadzi dalej w kierunku 
Centralnego Ośrodka Sportu.

Kościół św. Jakuba – drew-
niany kościółek, sanktuarium. Bu-
dowany w XIX wieku z belek wią-
zanych w zrąb. Zwieńczony jest 
barokową wieżyczką z dzwonem 
z 1820 roku. Wnętrze kościoła jest 
utrzymane w stylu barokowym. 
Na bocznym ołtarzu można zo-
baczyć obraz Jana Nepomucena 
z XVIII wieku oraz relikwie świę-
tego. Do najcenniejszych eks-
ponatów zaliczamy organy oraz 
naczynie do przechowywania 
komunikantów, zwane cyborium. 
W centrum Szczyrku znajduje 
się również murowana kapliczka 
z 1829 roku oraz kilka przedwo-
jennych willi. 

Centralny Ośrodek Sportu, 
w którym jest Ośrodek Przygo-
towań Olimpijskich. To kompleks 
sportowy, hale sportowe, pełno-
wymiarowe boisko sportowe, ba-
seny. Są tu też skocznie narciar-
skie, gdzie można zobaczyć młody 
narybek podczas treningów. Na 

terenie COS znajduje się również 
14 kilometrów tras narciarskich.

Sanktuarium Matki 
Bożej Szczyrkowskiej – nie-

wielki kościółek usytuowany na 
wzgórzach otaczających miasto. 
Według tradycji ludowych, właśnie 
w tym miejscu Matka Boża miała 
ukazać się dwunastoletniej dziew-
czynce. Objawienia te rozpoczę-
ły się w lipcu 1894 roku i trwały 
przez kilka miesięcy. Na pamiątkę 
tego wydarzenia postanowiono 
wybudować tu kaplicę. W chwili 
rozpoczęcia budowy z okolicznego 
wzgórza wypłynął strumyk wody, 
tzw. cudowne źródełko. Obecnie 
jest tu kościół ze słynnym obra-
zem Matki Bożej Królowej Polski, 
który został namalowany według 
wskazówek małej dziewczynki. Do 
tego miejsca przyjeżdżają liczne 
pielgrzymki.

Skrzyczne – najwyższy szczyt 
(1257 m n.p.m.) Beskidu Śląskiego 
otacza Szczyrk od południa i jest 

Skocznia narciarska w Szczyrku

Program dla szkół

Drużyna Energii wkracza do gry!
Co piąte dziecko w wieku szkolnym jest otyłe lub ma nadwagę. Powód? Zwolnie-
nia z WF-u, złe nawyki żywieniowe, a przede wszystkim za dużo czasu spędza-
nego przed komputerem. 17 października rozpoczęła się rekrutacja do Drużyny 
Energii – programu, którego partnerami są Grupa Energa i New Balance. Podsta-
wową ideą jest udowodnienie, że technologia może być naszym sprzymierzeń-
cem, a nie wrogiem, w walce o zdrowie i rozwój dzieci. 

Szczyrk –perełka Beskidu Śląskiego
PODRÓŻE  Szczyrk i okolice to zaplecze narciarskie dla całego Śląska. Region ten prężnie rozwija się 
turystycznie, na pewno warto go odwiedzić

Wisła to beskidzkie uzdrowi-
sko, centrum wczasowo-uzdro-
wiskowe i letniskowe. Znaczna 
część mieszkańców to ewangelicy. 
Sercem Wisły jest rynek, czyli plac 
Bogumiła Hoffa. To właśnie tutaj 
mamy słynną Aleję Gwiazd Spor-
tu, na wmurowanych płytach są 
umieszczone sylwetki sportow-
ców związanych z Wisłą. Możemy 
zobaczyć słynnego skoczka nar-
ciarskiego Adama Małysza. Jego 
figurę z czekolady znajdziemy 
w holu Domu Zdrojowego. Wisła 
to również słynna skocznia nar-
ciarska „Malinka”, na której tre-
nował Adam Małysz zanim został 
mistrzem. Obecnie odbywają się 
tam zawody Pucharu Świata.

Do rynku przylega Park Kop-
czyńskiego z amfiteatrem, gdzie 
odbywają się liczne imprezy kultu-
ralne. Przy głównej ulicy znajduje 
się również Muzeum Beskidzkie 
ze zbiorami związanymi z kulturą 
górali beskidzkich.

Ustroń to niewielkie mia-
steczko, które – obok Wisły – jest 
zaliczane do miejscowości uzdro-
wiskowych Beskidów. Stanowi 
również centrum narciarskie. 
W Ustroniu zaczyna się szlak na 
Czantorię. Na górę możemy się 
dostać kolejką krzesełkową. 

Beskid Śląski to również sze-
reg innych małych miasteczek, 
takich jak Dzięgielów, Brenna czy 
też Bystra. Na pewno wart zoba-
czenia jest Koniaków ze słynnymi 
już koronkami, czy też Istebna 
i izba pamięci poświęcona wybit-
nemu himalaiście, jakim był Jerzy 
Kukuczka

Tekst i fot. (Maw)

największą atrakcją okolicy. Stoki 
Skrzycznego są w większości zale-
sione, ale sam szczyt jest pozba-
wiony drzew i roztaczają się z nie-
go wspaniałe widoki. Na szczyt 
prowadzą dwa szlaki turystyczne: 
zielony i niebieski. Czas pokona-
nia trasy to około 2,5 godziny. Na 
Skrzyczne można się dostać rów-
nież wyciągiem krzesełkowym. 
Cała trasa jest podzielona na dwa 
etapy. Etap pierwszy to wjazd na 
Halę Jaworzyny (1592 m). Drugi 
etap to wjazd na Skrzyczne, tu 
mamy do pokonania 1181 m. Ze 
szczytu cieszą oko widoki na Be-
skid Żywiecki, Babią Górę oraz Ta-
try. Jest również schronisko oraz 
wieża telewizyjna. Na Skrzycznem 
mają swój początek liczne trasy 
turystyki pieszej. Stąd możemy 
dojść na Babią Górę czy też Mali-
nowską Skałę.

Klimczok – prowadzą na nie-
go dwa szlaki, niebieski i zielony. 
Pokonanie ich zajmie nam śred-
nio około 2 godzin. Oba mają swój 
początek w centrum miasta i pro-
wadzą zalesionym zboczem. Na 
szczycie można chwilę odpocząć, 
ale do schroniska musimy zejść 
w dół, do Siodła pod Klimczokiem. 
Ciekawe jest schronisko na szlaku 
zielonym, nazywane „Chatą wuja 
Toma”. Ze szczytu Klimczoka pro-
wadzi wiele tras turystycznych, 
niektóre z nich kończą się w Biel-
sku-Białej.

Będąc w Szczyrku, warto po-
jeździć samochodem po okolicy. 
Do pobliskiej Wisły mamy tylko 
kilkanaście kilometrów. Droga 
jest bardzo kręta i prowadzi przez 
Przełęcz Salmopolską. 
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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)

Będzie się działo w sprawach zawodowych. Czeka 
cię niespodziewana podróż służbowa albo zmiana 
miejsca pracy. Nie bój się nowego, staraj się myśleć 
pozytywnie, inaczej pod wpływem stresu możesz się 
rozchorować. Wybacz temu, kto zawiódł twoje uczu-
cia. Staraj się znaleźć czas na odpoczynek, lekturę 
i szczere rozmowy z przyjaciółmi lub rodziną.

Zastanów się, czy ścieżka kariery, którą teraz podążasz, 
jest zgodna z twoimi marzeniami i wcześniejszymi za-
łożeniami, czy raczej przypadkowo znalazłeś się tam, 
gdzie jesteś. Przed tobą dobry czas na otwarcie firmy. 
Pomyśl w czym jesteś dobry i poszukaj dotacji na roz-
kręcenie własnego biznesu. Zaproś ukochaną osobę 
na kolację, porozmawiajcie o tym.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przyjem-
nie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze pojawią 
się szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się je 
wykorzystać. W sferze zawodowej również spokój. 
Twoja pozycja się poprawia, zyskałeś szacunek sze-
fa i współpracowników. Nie osiadaj jednak na lau-
rach, bierz udział w dyskusjach, przedstawiaj nowe 
pomysły.

Wspaniała forma i świetny humor będą ci towarzy-
szyć w najbliższych dniach. Postanowisz się roz-
wijać, zaczniesz przeglądać oferty kursów, studiów, 
szkoleń. To dobry czas, by podjąć takie decyzje. 
Zyskasz na tym w sferze zawodowej. W sprawach 
rodzinnych ważna narada.

W życiu zawodowym staniesz na rozstaju dróg. Jaką 
decyzję podjąć? Musisz działać z wyczuciem. Pa-
miętaj, że czasem trzeba zrobić krok w tył i to wcale 
nie oznacza cofania się w rozwoju. Za chwilę wszyst-
ko będzie szło jak z płatka, ale teraz jesteś w fazie 
przejściowej.

Tydzień pod znakiem emocji. Zaczniesz analizować 
swój związek i zastanawiać się, dokąd zmierza. Wy-
punktujesz wady partnera. Nie zapominaj, że ty też 
nie jesteś idealny. Próba sił do niczego was nie do-
prowadzi. Lepiej porozmawiać o tym, jak osiągnąć 
większą harmonię. 

Czas konfrontacji. Staniesz twarz w twarz z osoba-
mi, z którymi nie jest ci po drodze i nie umiesz zna-
leźć płaszczyzny porozumienia. W takiej sytuacji 
najlepiej zachować spokój oraz zimną krew. Staraj 
się dyplomatycznie rozwiązać problemy. Potem 
planuj odpoczynek.

Pora rozprawić się z trudnymi sprawami, które od 
jakiegoś czasu zaprzątają ci głowę. Planety ci sprzy-
jają, możesz śmiało przystąpić do działania. Tydzień 
upłynie pod znakiem sukcesów, niezależnie od tego, 
gdzie akurat będziesz. W pracy zaskoczysz szefa 
świetną formą intelektualną, w wolnym czasie spró-
bujesz czegoś nowego, co da ci sporo satysfakcji. 

Spokojny tydzień. Obowiązków jakimś cudem ubę-
dzie, możesz poświęcić czas na spotkania towarzy-
skie bądź rodzinne. Kontakt z ludźmi dobrze ci zrobi. 
Zwłaszcza, gdy okaże się, że ktoś potrzebuje twojej 
rady. Poczujesz się potrzebny i doceniony. Będzie 
cię ciągnąć, by szukać nowych przygód, doświad-
czać nieznanego. Nie przesadzaj z przekraczaniem 
własnych granic.

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. Może będzie 
chodziło o przemeblowanie, a może o zmianę banku 
czy opiekunki do dziecka. W sprawach zawodowych 
postaraj się udowodnić, że jesteś kompetentny, a zy-
skasz ofertę współpracy albo dostaniesz awans.

W tym tygodniu będziesz miał nieco mniej energii, więc 
nie bierz się za realizację nowych planów, bo wszystko 
spali na panewce, a ty będziesz mocno rozczarowany. 
Zastanów się, co może ci się przydać w niedalekiej 
przyszłości? Znajomość programu komputerowego, 
języka, jakichś umiejętności? Postaw na coś pożytecz-
nego, a w międzyczasie podładuj baterie.

Energia będzie od ciebie bić, a pewność siebie po-
zwoli pozytywnie załatwić nawet najtrudniejsze sprawy 
zawodowe. Co ciekawe, ktoś z zewnątrz doceni twoje 
kompetencje, więc możesz spodziewać się atrakcyjnej 
oferty pracy. Samotne Wodniki powinny zorganizować 
imprezę, uda się poznać kogoś, z kim zwiążecie się na 
dłuższy czas.

Kolorowanki dla dzieci
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– Zajęcia prowadzone były od 
lipca do końca września w trzech 
blokach: plastycznym, teatral-
nym i fotograficznym – opowia-
da Renata Tułodziecka z Zespołu 
Szkolno-Przedszolnego w Radzi-

kach Dużych. – 27 uczestników 
projektu miało możliwość roz-
wijania zdolności plastycznych 
i obcowania z nieznanymi dotąd 
technikami.

Podczas wycieczki  do Galerii 

i Ośrodka Plastycznej Twórczości 
Dziecka  i Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Znaki Czasu” w Toruniu 
dzieci tworzyły i eksperymen-
towały w profesjonalnie wypo-
sażonej pracowni plastycznej. 

Rozwijają pasje 

R E K L A M A

GMINA WĄPIELSK  W ostatnich miesiącach uczniowie i na-
uczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Du-
żych realizowali projekt „Możesz – zajęcia rozwijające talenty 
i pasje”

GMINA ROGOWO  Owocny miesiąc
Październik to dobry czas dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 
w Nadrożu. Uczennica klasy IV Technikum Geodezyjnego 
Marta Tydryszewska zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim 
konkursie w ramach „IX Forum Drogownictwa i Geodezji”, 
który odbył się w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 
Drzwi do sukcesu otworzyła jej prezentacja multimedialna 
wykonana pod opieką mgr inż. Radosława Wiśniewskiego pt. 
„Rodzaje obiektów hydrotechnicznych w zależności od biegu 
Wisły”. Warto dodać, że Marta pokonała uczniów z Warsza-
wy, Gdańska czy Olsztyna. 

(ToB)
 fot. nadesłane 

Obejrzały też dzieła rówieśników 
z Azji oraz spróbowały swoich sił 
w nieznanych dotąd  technikach 
kalkografii, linorytu i frotażu. 

Na zajęciach teatralnych roz-
wijały swoje talenty aktorskie 
i wokalne. Zwieńczeniem wysiłku 
i starań młodych artystów było 
wystawienie programu słowno-
muzycznego na gminnych do-
żynkach w Radzikach Dużych. Na 
zajęciach fotograficznych uczest-
nicy fotografowali lokalne zabytki 
– ruiny zamku i kościół w Radzi-
kach Dużych oraz dowolnie wy-
brany obiekt przyrodniczy.  

– W prowadzenie zajęć włą-
czyli się wszyscy nauczyciele 
szkoły, zaś lokalni przedsiębiorcy 
wspomogli je finansowo, by sta-
ły się jeszcze atrakcyjniejsze dla 

beneficjentów – dodaje Renata 
Tułodziecka. – Realizacja pro-
jektu przerosła oczekiwania na-
uczycieli. Jego wdrożenie nie tyl-
ko zapewniło wsparcie uczniom 
chcącym rozwijać swoje zainte-
resowania, ale także stworzyło 
nowe pole działania nauczycie-
lom i rodzicom zainteresowanym 
profesjonalnym rozwijaniem 
zdolności dzieci.

Podsumowaniem projektu 
będzie wernisaż prac stworzo-
nych na zajęciach, który odbędzie 
się 26 października. Przedsięwzię-
cie było realizowane w ramach 
konkursu grantowego „Działaj lo-
kalnie 2017”. 

(ToB)
fot. nadesłane
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Robert Gundlach. Pastor parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Rypinie w latach 1900-1916.

Z dziejów rypińskiego 
ewangelicyzmu (cz. IV – 1900-1918)
XX WIEK  W początkach XX wieku następuje dalszy rozwój osadnictwa niemieckiego w okolicach 
Rypina. Niewątpliwie dużą rolę odegrała w tym względzie budowa i oddanie do użytku w 1888 roku 
kościoła ewangelickiego w mieście

Przyczynę rodzących się 
już wówczas konfliktów mię-
dzy ludnością polską i nie-
miecką prawidłowo oceniał 
w swoim Pamiętniku wła-
ściciel majątku Kowalki pod 
Rypinem, Bogdan Chełmicki, 
pisząc: Lud nasz im zazdrościł 
dobrobytu i rządności i szcze-

rze ich nie lubił. W dalszej czę-
ści Pamiętnika Chełmickiego 
znajdujemy charakterystykę 
ludności niemieckiej okolic 
Rypina w początkach XX wie-
ku: W rypińskim siedziało na 
roli sporo Niemców – kolonistów 
– chyba do 8% ludności. Była to 
przeważnie stara kolonizacja

Zwiększony napływ osad-
ników niemieckich sygnalizo-
wała często miejscowa prasa. 
W 1912 roku na łamach Głosu 
Płockiego można było przeczy-
tać: Cała okolica w ręku Niem-
ców. Tak wspaniałe majątki 
Cetki, Borzymin, Łączonek, 
Radziki przeszły w ręce Niem-
ców. Łączonek wykupiony zo-
stał od rodziny Piwnickich 
przez Żydów w 1904 roku i na-
stępnie rozparcelowany. Na-
bywcami byli w większości go-
spodarze niemieccy, ale także 
polscy: Roman Stefański, An-
drzej Klukas, Małgorzata Klas, 
Jan Gryzel, Jan Meisner, Józef 
Okoński, Gustaw Szulc, Au-
gust Damrau, Henryk Gerhard, 
Stanisław Mroziński, Juliusz 
Arnold, Gotfryd Schtul, Karol 

Bucholtz, Antoni Waśkiewicz, 
Franciszek Waśkiewicz. Cetki 
prawie w całości wykupili go-
spodarze niemieccy: Stanisław 
Gerhard, Jan Czarski, Fryderyk 
Welz, Georgi Tag, Filip Brauch, 
Juliusz Gurke, Henryk Gerhard, 
Gotlieb Arendt, Henryk Gej-
ne, Fryderyk Sztanke, Juliusz 
Welz, Juliusz Knasper, Gustaw 
Lengner, August Mezner, Go-
tlieb Malke, Gustaw Arendt, Ju-
liusz Arendt, Fryderyk Rieske, 
Michał Gramze, Juliusz Tiede, 
Jan Fangrat, Ludwik Fangrat, 
Fryderyk Fangrat, Krzysztof 
Fangrat, Krystian Fangrat, Bo-
gumił Kin, Fryderyk Grisel. 
Folwark i dwór w Radzikach 
Dużych kupili w 1907 roku 
Adolf i Augusta Ferster, kolo-
niści niemieccy z Wrzeszewa. 

Świeżawy już w 1864 roku ku-
pił Karol von Schleinitz. Zadłu-
żony majątek w następnych 
latach wystawiany był często 
na licytacje. W 1870 folwark 
w tej wsi kupił August Lefler, 
a w 1878 roku także Niemiec 
Maksymilian Kuentzel. 

 W 1905 roku w gminie 
Czermin mieszkało 1037 pro-
testantów, a w 1909 już 1982, 
w gminie Pręczki odpowiednio 
1370 i 1456, w gminie Starorypin 
694 i 678. W 1897 roku w gmi-
nie Starorypin w posiadaniu 
Niemców było 828 mórg ziemi, 
a w 1907 już 1394. W gminie 
Czermin w 1907 roku Niemcy 
posiadali 1424 morgi ziemi. 
W 1905 roku w gminie Wąpielsk 
mieszkało 852 protestantów, 
a w 1909 już 1131. W 1897 roku 
w posiadaniu Niemców było 
1471 morgów ziemi, a w 1907 
już 3131. W końcu XIX wie-
ku w gminie Żałe mieszkało 
787 wyznawców religii prote-
stanckiej, 3 prawosławnych, 
73 Żydów. Według spisu z 1905 
roku, który uwzględniał lud-
ność stałą i niestałą, katolicy 
w gminie Żałe liczyli 3677 osób 
(1771 mężczyzn, 1906 kobiet), 
protestantów zamieszkują-
cych głównie Kleszczyn i Som-
siory było 852 (mężczyzn 438, 
kobiet 414), a Żydów 45. Rypin, 
mimo relatywnie małej licz-
by protestantów, w począt-
kach XX wieku był jednym 
z większych skupisk miejskich 
ludności pochodzenia nie-
mieckiego w guberni płockiej. 
W 1901 roku większa liczba niż 
w Rypinie (147) ewangelików 
zamieszkiwała tylko (oprócz 
Płocka) w Lipnie (706) i Mławie 
(443). W 1912 roku w Rypinie 
wykazano, że mieszkało tutaj 
207 protestantów. Liczniejszą 
reprezentację ewangelicy mie-
li (oprócz gmin wiejskich) tyl-
ko w Płocku (802), Lipnie, gdzie 
mieszkało ich 815, i Mławie 
(579).

Powiat rypiński i lipnow-
ski należały ze względu na 
bliskość granicy pruskiej i na-
stępnie niemieckiej do terenów 
szczególnie objętych osadnic-
twem protestanckim. W 1901 
na terenie powiatu lipnow-
skiego mieszkało 20.374 prote-
stantów, na terenie rypińskie-
go wykazano ich 12.022. Na 
obszarze pozostałych powia-

tów guberni płockiej ewangeli-
ków mieszkało zdecydowanie 
mniej. Na przykład w powiecie 
płockim było ich 7.720, w po-
wiecie ciechanowskim – 5.984, 
w powiecie sierpeckim – 3.450. 
Sytuacja pod tym względem 
nie zmieniła się przed 1914 ro-
kiem.

 Akcja osadnicza ko-
lonistów niemieckich budziła 
już wówczas wśród ludności 
polskiej niezadowolenie. Au-
tor artykułu na łamach Głosu 
Płockiego pisał wówczas: Obja-
wem najsmutniejszym w naszym 
życiu prowincjonalnym jest ma-
sowe przechodzenie ziemi w ręce 
niemieckie. Pośrednikami w spro-
wadzaniu Niemców-kolonistów 
do nas są Żydzi. Wynaleźli sobie 
nowy zyskowny proceder – sku-
powania majątków i parcelowa-

nia ich, przyczem nabywcami są 
prawie wyłącznie Niemcy zasilani 
przez pruskie banki. Osiedlanie 
się Niemców było połączone 
wówczas z masową emigracją 
ludności polskiej do Ameryki, 
co tym bardziej wzmacniało 
element osadniczy protestanc-
ki. Budziło także niezadowole-
nie duchowieństwa katolickie-
go. Przeciwnikami kolonizacji 
niemieckiej było wówczas tak-
że ziemiaństwo polskie, nasta-
wione szczególnie propolsko. 
Antoni Borzewski, właściciel 
Ugoszcza wystąpił w 1909 
roku do ziemiaństwa ziemi 
dobrzyńskiej z propozycją za-
wiązania spółki, która zajmo-
wałaby się wykupywaniem 
ziemi i uniemożliwianiem jej 
nabycia osadnikom niemiec-
kim.

Ludność niemiecka (protestanci) w powiecie rypińskim w 1909 roku
Gmina Liczba ludności Katolicy Protestanci Żydzi

Rypin miasto 6049 2761 213 2922

Wąpielsk 5051 3867 1131 46

Gójsk 5414 3810 1387 212

Dzierzno 5033 4104 890 26

Dobrzyń 6827 3250 249 3297

Żałe 4004 3371 576 45

Okalewo 4558 4467 57 17

Osiek 5123 3469 1567 60

Płonne 6159 5525 554 71

Pręczki 4640 3172 1456 10

Rogowo 5093 4705 326 59

Skrwilno 7674 7428 94 141

Sokołowo 5060 4691 336 27

Starorypin 2968 2077 678 152

Chroskowo 4368 3764 555 46

Czermin 6782 4721 1982 68

Szczutowo 5172 4703 444 12

Razem 89975 69885 12493 7211
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nie spełnia ich rozporządzenia. Ci 
nowi władcy mają jednak rozkaz 
dobrze zachowywać się wzglę-
dem Polaków. To też ta okupacja 
na wsi nie jest bardzo groźna.

Pastorem parafii ewange-
licko-augsburskiej w Rypinie 
w latach 1900-1916 był Robert 
Gundlach. Niewątpliwie starał 
się łagodzić rosnące konflikty 
niemieckiej ludności ewan-
gelickiej z Polakami. Urodzo-
ny w 1871 roku w Łomży, był 
synem nauczyciela i kantora 
Ferdynanda Gundlacha. Stu-
diował teologię w Dorpacie 
i został ordynowany w 1897 
roku. Początkowo pracował 
jako wikariusz w Warsza-
wie, następnie w Przasnyszu 
i Mławie. W 1900 roku został 
mianowany pastorem w Ry-
pinie i funkcję tę pełnił do 
1916 roku. W 1915 roku nawią-
zał współpracę z proboszczem 
parafii św. Trójcy, księdzem 
Stanisławem Gogolewskim, 
i używając swych wpływów 
u niemieckich władz okupa-
cyjnych doprowadził do za-
łożenia w Rypinie przy uli-
cy Piaski 10 pierwszej szkoły 
średniej, 4-klasowego progim-
nazjum męskiego z polskim 
(!) językiem wykładowym. Po-
wołany został na stanowisko 
pierwszego dyrektora szkoły 
i pełnił je do października 1916 
roku, kiedy to wyjechał do 
Płocka, gdzie otrzymał funk-
cję pastora tamtejszej parafii 
ewangelickiej. Zmarł w Płoc-
ku w 1934 roku. Kolejnym 
pastorem w Rypinie został 
mianowany ksiądz Friedrich 
Luthardt. Wyjechał z Rypina 
w listopadzie 1918 roku, bezpo-
średnio po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. 

Piotr Gałkowski

dze carskie. Nagle ktoś krzyczy: 
„Niemcy”. Zza zakrętu wyłania 
się patrol kilku konnych. Rze-
czywiście są to niemieccy kon-
ni strzelcy. Wyglądają paradnie: 
konie, rynsztunek, mundury – 
wszystko nowe, aż lśni. Ludność 
wioski chowa się z niepewnością. 
Stryj, Janek i ja stoimy na drodze 
i cieszymy się. Cieszymy się nie 
tyle z widoku Niemców, ile z tego, 
że nie ma już Moskali, że zaczę-
ła się, widocznie dla nas, wojna, 
w której biją się nasi znienawi-
dzeni zaborcy. Niemców się na 
razie nie boimy – nie znamy ich 
jeszcze. W przeciągu paru tygo-
dni odbywa się w naszej okolicy 
„mała wojna” – utarczki kawa-
leryjskich podjazdów. Jednego 
dnia są Niemcy – drugiego Koza-
cy. Ludność wiejska przychylnie 
odnosi się do drugich – skoro się 
pojawią, wynosi mleko, jedzenie 
– chętnie z nimi rozmawia. Dzie-
siątki lat złożyły się na to, że car 
uchodził za opiekuna ludu wiej-
skiego. My – inteligencja – czuje-
my wiele nienawiści do carskiego 
reżimu. Wiemy, ile cierpień przy-
niósł on nam w każdym poko-
leniu. Chłop odnosi się nieufnie 
do haseł niepodległościowych 
i czeka powrotu cara - a boi się 
Niemców. Okupacja jest na wsi 
dość łagodna, wymaga tylko do-
staw kontyngentowych, stwa-
rzając jednocześnie dość dobrą 
koniunkturę rolniczą, dzięki 
zwyżce cen. Dość brutalne ścią-
ganie nałożonych kontyngentów 
ma też dobrą stronę, że budzi na 
wsi opór i wzmaga nienawiść do 
Niemców, która już miała miej-
sce dzięki sąsiedztwu kolonistów 
niemieckich i dzięki doświadcze-
niu z wędrówek na saksy. Miej-
scowi Niemcy – koloniści pod-
noszą głowy – nic dziwnego – są 
ostoją nowego ładu. Chłop z nie-
nawiścią spogląda na nowych 
władców, lecz ich się boi i potul-

, jeszcze z czasów, gdy rypiń-
skie było pod pruskim zaborem. 
Koloniści ci zajmowali bardzo 
dobre grunta i żyli przeważnie 
w skupieniu w całych wioskach 
– rzadko rozrzuceni między Po-
lakami. To też tworzyli zamknięte 
środowiska, słabo mówili po pol-
sku (kobiety często wcale). Byli to 
przeważnie ewangelicy, albo też 
baptyści. Gospodarowali lepiej 
od polskich chłopów, wioski ich 
wyróżniały się lepszymi zabudo-
waniami oraz charakterystycz-
nymi plecionymi płotami z gałęzi 
wierzbowych (gdyż sadzili dużo 
wierzb nad rowami). O miedzę 
od Kowalk była niemiecka wio-
ska Głowińsk – niestety trzeba 
powiedzieć – granica ta naj-
mniej narażona była na szkody. 
Z majątkiem mieli sąsiedztwo 
poprawne, mieli dobrych wśród 
siebie rzemieślników, a zwłasz-
cza cieśli, których ojciec nieraz 
angażował do jakichś budowli. 
W Rypinie był duży ewangelicki 
kościół, na budowę którego szły 
podobno zasiłki z Berlina. W sto-
sunku do rządów moskiewskich 
byli ci Niemcy lojalni. Z naszymi 
chłopami żyli z daleka. 

Narastające konflikty 
między ludnością protestanc-
ką i katolicką w okolicach 
Rypina zdecydowanie wzmoc-
niła I wojna światowa. W li-
stopadzie 1914 roku ziemia do-
brzyńska zajęta została przez 
wojska niemieckie. Okupant 
utworzył Generał-Guberna-
torstwo Warszawskie (Gene-
ralgouvernement Warschau), 
w skład którego wszedł powiat 
rypiński. Zniesiono rosyjski 
podział na gubernie, zmniej-
szając również liczbę powia-
tów. Dotychczasowe powiaty 
lipnowski i rypiński połączo-
no w jeden lipnowski. Stan ten 
utrzymał się do 1918 roku.

Kilka zachowanych opisów 

I wojny światowej z okolic Ry-
pina, szczególnie notowanych 
przez duchowieństwo katolic-
kie, świadczy o rosnącej nie-
nawiści do ludności niemiec-
kiej, szczególnie ówczesnych 
najeźdźców, ale popieranych 
przez miejscowych protestan-
tów. Krótki opis początku woj-
ny znajdujemy w Kronice Pa-
rafii św. Trójcy, gdzie ksiądz 
Gogolewski, ówczesny pro-
boszcz, notował: W 1914 roku 
wybuchła wojna europejska. 
1 sierpnia, tj. w dniu wypowie-
dzenia wojny, patrole niemieckie 
przybyły do Rypina, władze zaś 
nasze wyjechały do Płocka. Trze-
ba było pomyśleć o jakimś za-
rządzie miasta. Komitet ten wraz 
burmistrzem miasta Gudke wy-
dawał rozmaite rozporządzenia 
w miarę potrzeby i zapobiegał 
wszelkim możliwym nadużyciom. 
Naczelnik straży ziemskiej Zdra-
żewski z polecenia władz wraca 
do Rypina i na drugi dzień o 7 
rano wraz z całą policją zostaje 
wywieziony do Prus. Dwukrot-
nie i ja musiałem się ukrywać, 
gdyż Niemcy chcieli mnie wziąć 
jako zakładnika. Zawdzięczając 
bezimiennemu ostrzeżeniu unik-
nąłem tego, choć trzech obywa-
teli miasta Rypina wraz z burmi-
strzem zabrano i wywieziono do 
Torunia, gdzie pół roku siedzieć 
musieli.

Relację z pierwszych dni 
wojny zamieścił także w Kro-
nice Parafii Sadłowo ksiądz 
proboszcz Albin Grzybowski, 
pisząc: 1 sierpnia, przechodząc 
przez wieś, spotkałem pięciu 
wojskowych konno z rewolwera-
mi w ręku gotowymi do strzału. 
Byli to Niemcy, podjazd, rozpo-
częła się wojna. Popłoch między 
ludźmi straszny, lament, wycze-
kiwanie obrońców moskali, bie-
da nastała, przemarsze wojsk, 
to jednych to drugich, pobór do 

wojska, w kościele na mszy św. 
ludu gromada, płacz zgiełk. Dalej 
rekwizycje, zabieranie koni przez 
Niemców. Jednego dnia pod ko-
niec roku zabrano z pola we dwo-
rze miejscowym aż 18 koni, i to 
wybrano, co najlepsze, i od tego 
czasu folwark miejscowy bardzo 
został poderwany w gospodar-
stwie. 

Ksiądz Władysław Paw-
łowski w Kronice Parafii Ra-
dziki Duże zanotował: Dnia 
15 września o ósmej rano przyby-
li Niemcy w koni ze sto pięćdzie-
siąt, piechoty zaś 350, lecz bez 
armat. Zaraz na wstępie oficer 
piechoty, Prusak zabity, przybył 
do mnie z żołnierzami i przez 
tłumacza oświadczył mi, że sko-
ro kto z mieszkańców strzeli, to 
ja pierwszy będę rozstrzelany. 
Wkrótce cała konnica przejecha-
ła przez sad i ruszyła pod Rypin, 
piechota zaś rozstawiła się przed 
Radzikami od strony Wąpielska 
po rowach, począwszy od Krza aż 
za Bielawki, i w tym półkolu do 
godziny 11 byli rozstawieni. Resz-
ta piechoty stała w samych Ra-
dzikach. Prusacy przez ten czas 
zdążyli okraść nauczyciela Krzy-
wosińskiego Józefa z garderoby 
i wszystkiej bielizny, jaką miał 
w szkole. Nie darowali kaczkom, 
gęsiom, a i kobietom, których kil-
ka zniewolili. Od wypowiedzenia 
wojny nie ma dnia, aby nie byli 
w Radzikach i włóczą się po ca-
łym pasie pogranicznym, szu-
kając niby kozaków, a łupią co 
mogą. 

Bardziej świadome myśle-
nie, bez uprzedzeń religijnych 
reprezentowała część zie-
miaństwa. Właściciel majątku 
Kowalki, Bogdan Chełmicki, 
wspominał I wojnę światową 
w Pamiętniku: W dniu pierw-
szym sierpnia 1914 rano roznosi 
się wieść, że wojna wybuchła. 
Z Rypina uciekają na gwałt wła-

R E K L A M A



Auto-Moto

Sprzedam VW Golf IV, 1998 rok, 
1,4 benzyna-mocno doinwesto-
wany. Tel. 731 222 577

Drewno/Węgiel

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

DREWNO OPAŁOWE, KOMIN-
KOWE, STEMPLE BUDOWLAN  
SPRZEDAM, TEL. 605 338 356

Nieruchomości

Sprzedam Dom 160m2 z garażem 
na działce o pow. 1000m w Rypi-
nie. Tel. 500 281 455

Sprzedam dom 250m2 z warsz-
tatem samochodowym w Giżynku 
tel. 531 795 462

Praca

Opieka nad seniorami w Niemcze-
ch-legalnie! Nie znasz niemiec-
kiego? Nauczymy cię! Zapisy na 
kurs w Brodnicy rozpoczęte!Pro-

medica24 zaprasza do Punktu 
Rekrutacyjnego w Brodnicy- ul. 
Tylna 1, każdy czwartek, godz. 
10-15.00/tel. 516 051 848

Różne

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

Usługi

Malowanie, szpachlowanie, re-
gipsy, docieplanie, sufity LED. 
Tel. 885 810 599

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

Auto/Moto

Różne

Usługi

Praca

Nieruchomości

Drewno /Węgiel

TEL. (56) 493 41 50
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

O G Ł O S Z E N I E
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zatańczą na akademii i przed meczem
RYPIN  W Chełmickim roztańczyła się grupa dziewcząt i jeden chłopak. Wszyscy tworzą taneczną forma-
cję, która zadebiutowała w Dzień Edukacji Narodowej

„Chełmicki Dance” i „Chełmicki Dance z opiekunką Karoliną Trzcińską”
Zajęcia ruchowo-taneczne są 

dostępne dla wszystkich chętnych 
uczniów. Na ogłoszenie o naborze 
do grupy odpowiedziały przede 
wszystkim dziewczyny. Zresztą 
tańczyły wiele razy podczas uro-
czystości szkolnych. Wtedy opra-
cowywały choreografię same, mu-
zykę dobierały same, strojów też 

poszukiwały na własną rękę. Teraz 
to wszystko będzie się działo pod 
okiem instruktorki, nauczycielki 
wychowania fizycznego Karoliny 
Trzcińskiej. Do tańczącej grupy do-
łączył też rodzynek, jeden tancerz.

– Nasze zajęcia mają na celu 
zaspokojenie potrzeby ruchu, od-
prężenia, ekspresji. Są sposobem na 

aktywne spędzanie czasu, prawi-
dłowy oddech, ruch – mówi opie-
kunka grupy Karolina Trzcińska.

Grupa zawiązała się już w ubie-
głym roku szkolnym. Od kilkuna-
stu dni działa oficjalnie pod nazwą 
„Chełmicki Dance”, która została 
wyłoniona w konkursie. Zajęcia 
młodych tancerzy odbywają się raz 

w tygodniu. Zespół w każdej chwi-
li może się powiększyć, jeśli tylko 
znajdą się nowi chętni do tańca. 
„Chełmicki Dance” zadebiutował 
niedawno – z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Były to połączone dwa  
układy taneczne.  Grupa będzie 
występować na szkolnych impre-
zach, ale również w czasie zawo-

dów sportowych, żeby dopingować 
swoich zawodników, reprezentan-
tów szkoły. Aktualnie poszukiwa-
ni są mecenasi i sponsorzy, który 
pomogliby wyposażyć tancerzy 
w stroje i rekwizyty niezbędne do 
występów.

(red)
fot. nadesłane

Serdeczności 
dla nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej w Chełmickim uczczono 
specjalnym apelem i występem artystycznym.

Rypin

Apel rozpoczęła dyrektor Ze-
społu Szkół nr 3 w Rypinie Joanna 
Krukowska, która złożyła życze-
nia całej społeczności szkolnej. 
Odczytała także kilka listów z ży-
czeniami dla nauczycieli, które 
wpłynęły do szkoły. Uczniowie 
pod kierunkiem Magdaleny Kar-
czewskiej przygotowali krótkie 
wprowadzenie i rys historycz-
ny, przypominając ideę i cel, jaki 
przyświecał Komisji Edukacji Na-
rodowej w XVIII wieku.

Przed społecznością ZS3 za-
debiutowała grupa taneczna 
„Chełmicki Dance”, która właśnie 
rozpoczęła oficjalną działalność 

pod kierunkiem nauczycielki Ka-
roliny Trzcińskiej. Szczególnie 
wzruszającym momentem apelu 
było pożegnanie z ustępującym 
samorządem uczniowskim. Jego 
przewodniczący Paweł Drozdow-
ski podziękował w imieniu całej 
ekipy za współpracę, kreatyw-
ność, wspólnie spędzony czas. 
Opiekunom samorządu wręczono 
bukiety kwiatów. Przedstawio-
ny został wszystkim nowy skład 
samorządu, który właśnie rozpo-
czął swoje rządy w szkole.

(red)
fot. nadesłane

Rypin

Samorząd ochrzcił pierwszaki
Mimo przejmującego zimna na starcie otrzęsin w Chełmickim zameldowali się 
niemal wszyscy pierwszoklasiści. Było zabawnie i wesoło.

Otrzęsiny jak co roku przygo-
tował dla uczniów z najmłodsze-
go rocznika w Chełmickim samo-
rząd uczniowski wraz ze swoimi 
opiekunami. Chrzest połączony 

z zawodami sportowymi i wspól-
nym ogniskiem zorganizowano 
na malowniczej szkolnej działce. 
I choć pogoda w dniu otrzęsin 
nie rozpieszczała, od rana było 

bardzo zimno, humory dopisy-
wały wszystkim, a przygotowane 
atrakcje sprawiły, że nikt o chło-
dzie nie myślał.

Pierwsze klasy wraz z wycho-
wawcami Agnieszką Kordalską, 
Małgorzatą Wysocką i Agnieszką 
Niedbalską wzięły udział w ry-
walizacji sportowej. Wymagano 
umiejętności dość niezwykłych: 
wypicia mleka z butelki („lek-
ko” osolonego) przez smoczek, 
rzucenia jak najdalej kaloszem, 
jajkiem (bez stłuczenia go). Było 
przeciąganie liny, tor przeszkód, 
„otrzęsinowe” mikstury do spró-
bowania. Na koniec pierwszaki 
złożyły przysięgę. Finałem tego 
niezwykłego chrztu było wspólne 
ognisko, przy którym pieczone 
kiełbaski smakowały wyjątkowo.

(red), fot. nadesłane
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sięgnij po stypendium
RYPIN  Burmistrz Rypina ogłasza nabór wniosków o przy-
znanie stypendiów sportowych za rok 2016. Termin składa-
nia wniosków upływa 10 listopada 2017 r.

Wnioski wraz z załącznika-
mi należy przesłać pocztą lub 
złożyć osobiście w zamkniętych 
kopertach opisanych „Wniosek 
o stypendium sportowe” w sekre-
tariacie Urzędu Miasta Rypin ul. 
Warszawska 40, 87-500 (w przy-
padku przesyłek pocztowych liczy 

się data wpływu do urzędu).
Stypendia sportowe przyzna-

wane są zgodnie z uchwałą rady 
miasta z dnia 26 września 2017 r. 
w sprawie określenia zasad i try-
bu przyznawania pozbawiania 
oraz rodzajów i wysokości sty-
pendiów sportowych za osiągnię-

te wyniki sportowe. Stypendia 
sportowe mają na celu wspieranie 
rozwoju uzdolnień sportowych 
osób. Z wnioskiem o przyznanie 
stypendium sportowego wystą-
pić może: klub sportowy, związek 
sportowy, rodzic/opiekun prawny 
w przypadku, jeżeli beneficjent 
nie ukończył 18. roku życia, tre-
ner.

Wnioski o przyznanie stypen-
dium sportowego można również 
otrzymać w Wydziale Projektów 
Unijnych, Rozwoju i Sportu Urzę-
du Miasta Rypin, pokój 209, ul. 
Warszawska 40, 87-500. W spra-
wie pytań można kontaktować się 
z kierownikiem Wydziału Projek-
tów Unijnych, Rozwoju i Sportu 
Jarosławem Nowakiem – tel. 54 
280 96 30 lub email: jaroslaw.no-
wak@rypin.eu.

(red)
fot. (ak) 

Rypin/Wąpielsk

Strażacy zagrają w piłkę
W dniach 6-8 listopada 2017 r. w Rypinie odbędą się XII Mistrzostwa Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Halowej Piłce Nożnej.

W mistrzostwach udział we-
zmą reprezentacje wszystkich 
komend z województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Zawody zosta-
ną rozegrane na obiekcie Rypiń-
skiego Centrum Sportu w Rypinie 
przy ulicy Dworcowej oraz w Hali 
Sportowo-Widowiskowej przy Ze-
spole Szkół w Radzikach Dużych 
gm. Wąpielsk. 16 października 
w Ośrodku Szkolenia Komen-
dy Wojewódzkiej PSP w Toruniu 
przeprowadzono losowanie grup 

drużyn startujących w imprezie. 
Podział na grupy przedstawia się 
następująco:

GRUPA A – KP PSP Rypin, KP 
PSP Nakło n/Notecią, KP PSP Ino-
wrocław, KP PSP Mogilno

GRUPA B – KM PSP Toruń, KM 
Bydgoszcz, KP PSP Tuchola, KP 
PSP Świecie

GRUPA C – KM PSP Włocławek, 
KP PSP Aleksandrów Kujawski, KP 
PSP Żnin, KP PSP Golub-Dobrzyń

GRUPA D – KP PSP Chełmno, 

KP PSP Sępólno Krajeńskie, KP PSP 
Radziejów, KP PSP Brodnia

Grupa A i B rozegrają mecze 
6.11.2017 r. na obiektach Rypiń-
skiego Centrum Sportu w Rypinie 
ul. Dworcowa 11. Grupa C i D roze-
grają spotkania 6.11.2017 r. w Hali 
Sportowo-Widowiskowej w Radzi-
kach Dużych. Mecze ćwierćfinało-
we, półfinałowe i finał rozegrane 
zostaną 8.11.2017 r. w RCS w Rypi-
nie.

(red)

RYPIN  Ślubowanie pierwszaków

We wtorek 10 października w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie  odbyła się uro-
czystość ślubowania pierwszoklasistów. Spotkanie rozpoczęło się polonezem, po którym nastąpiło przywitanie 
gości, wśród których znalazł się m.in. sekretarz gminy Jan Kwiatkowski oraz inspektor oświaty Marzena Zdro-
jewska. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej zaprezentowali przedstawienie. 
Pasowania dokonała dyrektor szkoły Danuta Ciecierska. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki, książeczki 
oraz życzenia od starszych kolegów. Obecni na uroczystości rodzice przygotowali słodki poczęstunek.

Adam Wojtalewicz

Ćwiczenia w szkole
We wtorek w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum 
w Rogowie odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla 
dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników.

Rogowo

Pierwszym elementem 
była ewakuacja uczniów i pra-
cowników szkoły. Sprawdzano 
przygotowanie dyrekcji i grona 
pedagogicznego pod względem 
prowadzenia ewakuacji w sytu-
acji zagrożenia. Zgodnie z założe-
niami ćwiczeń w budynku pozo-
stało dwóch uczniów. Zadaniem 
strażaków było odnalezienie po-
szkodowanych i ewakuacja ich 

na zewnątrz oraz udzielenia im 
pierwszej przedmedycznej po-
mocy. Po zakończeniu ćwiczeń 
najmłodsze dzieci miały małą 
atrakcję tj. prezentacja i zwie-
dzenie wozu bojowego. W ćwi-
czeniach wzięły udział jednostki 
JRG Rypin oraz OSP Rogowo.

(red)
fot. OSP Rogowo

Dzielnicowi z uczniami
Policjanci z rypińskiej komendy przeprowadzili spo-
tkania z uczniami szkół podstawowych w Borzyminie 
i Długiem. Dzielnicowi rozmawiali z najmłodszymi 
o zasadach bezpieczeństwa, a także zachęcali do kon-
taktu z nimi w przypadku jakichkolwiek problemów.

Gmina Rypin/Gmina Wąpielsk

W poniedziałek (23.10) rypiń-
scy dzielnicowi: st. asp. Krzysztof 
Zakrzewski oraz asp. Mariusz Dą-
browski przeprowadzili spotkania 
z uczniami ze Szkoły Podstawo-
wej w Borzyminie (gm. Rypin) 
oraz Szkoły Podstawowej w Dłu-
giem (gm. Wąpielsk).

Celem spotkania było promo-
wanie bezpieczeństwa. Munduro-
wi przypomnieli dzieciom zasady 
bezpieczeństwa na drodze, ale 
także podczas zabaw w szko-
le i poza nią. Omówili jak ważne 

jest noszenie elementów odbla-
skowych, by być widocznym na 
drodze. Ponadto policjanci prze-
strzegli dzieci przed kontaktami 
z obcymi osobami i radzili jak się 
w takiej sytuacji zachować.

Dzieci czynnie uczestniczyły 
w spotkaniu, dzieliły się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadcze-
niami oraz zadawały bardzo dużo 
pytań. Na zakończenie najmłodsi 
dostali od policjantów odblasko-
we opaski.

(red), fot. KPP Rypin
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Grot na podium
PIŁKA NOŻNA  Podopieczni Tomasza Wysockiego otrząsnęli 
się po ubiegłotygodniowej porażce i pokonali u siebie 3:2 Vic-
torię Smólnik. Dzięki temu na pewno zakończą rundę jesienną 
A-klasy w pierwszej trójce

Obie drużyny przystępowały 
do meczu w zupełnie odmien-
nych nastrojach. Grot, mimo po-
rażki z Wichrem Wielgie 0:3 nadal 
znajdował się w czubie tabeli. 
Victoria, która również przegrała 
swój ostatni mecz z Kujawiakiem 
Kruszyn 2:5, z dorobkiem 6 punk-
tów zamykała tabelę II grupy wło-
cławskiej A-klasy.

Mecz w Nadróżu (obiekt 
w Kowalkach wciąż jest remonto-
wany) rozpoczął się punktualnie 
o 15.00. Piłkarze jeszcze podczas 
rozgrzewki narzekali na grząską 
murawę. Po kilku minutach spo-
tkania rozgrywanego na boisku 
Zespołu Szkół nr 4 zza chmur 
wyjrzało słońce, a kilku zagorza-
łych fanów Grotu mogło okla-
skiwać pierwszą bramkę swoich 
ulubieńców. Krystian Pawłowski 
zamienił dośrodkowanie z prawej 
strony na gola strzelonego głową, 
wykorzystując niezdecydowanie 
bramkarza Victorii. Przez pierw-
sze 20 minut podopieczni Toma-
sza Wysockiego praktycznie nie 
schodzili z połowy rywali.

Niestety potem do głosu 
doszli goście.  Jedną z szybkich 
kontr po dwójkowej akcji zamie-

nili na bramkę i wyrównali stan 
meczu w 25. minucie spotkania. 
Grot mógł bardzo szybko odpo-
wiedzieć, jednak piłka po strza-
le i zamieszaniu w polu karnym 
przeleciała tuż nad poprzeczką. 
Victoria także miała dogodną 
szansę na objęcie prowadze-
nia, jednak w sytuacji sam na 
sam z bramkarzem zawodnik ze 
Smólnik posłał piłkę obok lewego 
słupka. Tuż przed końcem pierw-
szej połowy zawodnicy Grotu do-
magali się rzutu karnego za faul 
w polu karnym jednego z przy-
jezdnych. Sędzia pozostał jed-
nak niewzruszony, a za dyskusje 
ukarał zawodnika Grotu Andrzeja 
Rutkowskiego żółtą kartką.

W drugiej połowie spotkanie 
zrobiło się zdecydowanie bar-
dziej wyrównane, a swoje szanse 
miała zarówno jedna jak i druga 
drużyna. Mimo wszystko jednak 
Grot kontrolował grę, a Victoria 
nie miała pomysłu jak zaskoczyć 
rywali.  Druga bramka dla zespo-
łu z Kowalk padła w 59. minucie 
po dośrodkowaniu z prawej stro-
ny, które na gola fantastycznym 
uderzeniem głową zamienił Artur 
Kaczyński. Pod koniec spotkania 

gospodarze wyszli na dwubram-
kowe prowadzenie. Rezerwowy 
Marek Rupiński po prostopadłym 
dograniu na wolne pole nie dał 
szans bramkarzowi przyjezdnych. 
Gospodarze stracili koncentrację, 
w efekcie czego tuż po wznowie-
niu gry od środka Victoria prze-
prowadziła błyskawiczną akcję, 
w efekcie której po uderzeniu 
głową padła bramka. W doliczo-
nym czasie gry doszło jeszcze 
do nieprzyjemnej sytuacji, kiedy 
zawodnik ze Smólnik odepchnął 
jednego z graczy Grotu. Krew-
kiego piłkarza sędzia ukarał żół-
tą kartką. Chwilę później arbiter 
zakończył zawody, a Grot mógł 
cieszyć się z piątego zwycięstwa 
w tym sezonie.

Kolejnym spotkaniem, któ-
re zagra Grot Kowalki będzie 
derbowy mecz na wyjeździe ze 
Skrwą Skrwilno. Ale to już wio-
sną, bo piłkarze z Kowalk właśnie 
zakończyli rundę jesienną. Z 17 
punktami zajmują drugie miejsce 
w tabeli i zależnie od wyników 
ostatniej serii, w której pauzują, 
mogą spaść nie niżej niż na trze-
cie miejsce. Więcej zdjęć na naszej 
stronie rypin-cry.pl.

Tekst i fot. (LB)

GrOt KOwAlKI 
VS.

VICtOrIA SmólNIK

3 (1: 1) 2
Gole

Krystian Pawłowski, Artur Ka-
czyński, Marek Rupiński

Skład

Łukowski – Pawłowski (85’ Bętlejewski), 
Żaba (76’Lewandowski), Kaczyński, Ludwi-
czewski, Pietrkiewicz, Rutkowski, Śliwiński, 
Trędewicz (63’ Piotrowski), Wysocki (79’ 
Rupiński), Zdechlik
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przełamanie Lecha
PIŁKA NOŻNA  Po dwóch porażkach z rzędu, w weekend ry-
pińscy piłkarze wrócili na właściwe tory i 6:2 rozbili Chełminian-
kę Chełmno 

Ostatnie tygodnie nie były 
udane dla piłkarzy Tomasza 
Paczkowskiego. Lechici prze-
grali dwa kolejne mecze ligowe: 
1:5 z Chemikiem Bydgoszcz i 1:2 
z Legią Chełmża. Naszej druży-
nie nie pomaga fakt, że wszyst-
kie spotkanie musi rozgrywać na 
wyjeździe, bowiem obiekt przy 
ul. Sportowej jest remontowany. 

Pierwsza połowa sobotniego 
meczu nie wskazywała na to, że 
Lech wyjedzie z Chełmna z trze-
ma punktami. Długo utrzymywał 
się bezbramkowy remis, a tuż 

przed przerwą to gospodarze 
wyszli na prowadzenie. W 41. mi-
nucie Klaudiusza Kurka pokonał 
Marcin Wanat.

W drugiej odsłonie rypinia-
nie byli zupełnie innym zespo-
łem. Sygnał do ataku dał Martyn 
Trędewicz, wyrównując wynik 
w 55. minucie. Chełminianka 
odpowiedziała dziesięć minut 
później, gdy rzut karny na gola 
zamienił Wanat. Po chwili Lech 
ponownie wrócił do gry, znów 
za sprawą Trędewicza, który tra-
fił na 2:2. Końcowe minuty były 

CheŁmINIANKA CheŁmNO 
vs. 

LeCh RyPIN

2 (1:0) 6
Gole

Wanat 41’, 66’ – M. Trędewicz 55’, 70’, 
Szymborski 77’, Rożnowski 82’, Fodrowski 
90’, 92’

Mateusz Szymborski trafił bezpośrednio z rzutu rożnego 

PIŁKA NOŻNA  Nieudane zakończenie 

W niedzielę Skrwa Skrwilno zagrała ostatnie spotkanie rundy jesiennej. 
Podopieczni Pawła Celebuckiego przegrali u siebie z Kujawiakiem Kruszyn 
aż 1:5. Jedyną bramkę dla gospodarzy zdobył Przemysław Budka. Skrwa 
zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli włocławskiej A-klasy. 

Tekst i fot. (ToB)

Pływanie

Pływają na medal 
Oliwia Głowacka i Aleksandra Kubicka z klubu Sejwal 
sięgnęły po złote medale w warszawskich zawodach 
„Od Młodzika do Olimpijczyka”. 

SZTUKI WALKI  Wracają z workiem medali

Znakomity weekend mają za sobą rypińscy karatecy. W ramach IV Pucha-
ru Polski Karate NSKF w Łęczycy wywalczyli kilkanaście medali. Martyna 
Stefańska zdobyła trzy indywidualne złote krążki, srebro w drużynie oraz 
została wybrana najlepszą zawodniczką Pucharu Polski. Po złoto i trzy sre-
bra sięgnęła Jagoda Rzeszot, z kolei Maria Rybak wywalczyła złoto i dwa 
srebrne medale. Drugie miejsce w drużynie i trzecie indywidualnie zajęła 
Agata Rochowicz. Martyna Lewandowska była druga indywidualnie, a po 
brąz sięgnął Mikołaj Rybak. 

(ToB), fot. nadesłane 

PIŁKA NOŻNA  Powalczą o finał 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie wygrali ćwierćfinał wo-
jewódzki w mini piłce nożnej i awansowali do półfinału rozgrywek. Na 
własnym boisku pokonali: 3:0 SP 2 Włocławek, 5:1 SP Kikól oraz 4:1 SP 23 
Włocławek. Zespół Jarosława Sochackiego wystąpił w składzie: Kolbus, 
Andrzejczuk,Pietrusiński, Wójcik, Wojciechowski, Fiszer, Łapkiewicz, Krzy-
kwa, Rutkowski

(ToB), fot. nadesłane 

Rywalizacja toczyła się w mi-
nioną sobotę na 50-metrowej 
pływalni Uniwersytetu Medycz-
nego w Warszawie. W zawodach 
wzięły udział 72 kluby z całej 
Polski (Kraków, Łódź, Gdynia, 

Częstochowa), łącznie popłynęło 
prawie 2 tys. zawodników. Oli-
wia Głowacka sięgnęła po złoto 
w najtrudniejszej konkurencji na 
200 metrów stylem zmiennym, 
natomiast Aleksandra Kubicka 

wygrała w technicznej konku-
rencji na 100 metrów stylem 
klasycznym. 

Świetnie spisali się pozostali 
zawodnicy z RUKP Sejwal. Jonasz 
Świderski otarł się o podium, 
miejsca w pierwszych dziesiąt-
kach i dwudziestkach zajęli: Bła-
żej Sroka, Michalina Jasińska, 
Aleksandra Cieślak, Laura Zurel, 
Maja Nowatkowska, Klaudia Ku-
bicka, Gabriel Westwal, Szymon 
Karczewski, Piotr Stępski i Jagna 
Jarzębowska. 

– To dopiero początek se-
zonu, ale ambitna praca w zgra-
nym zespole już przynosi efek-
ty – mówi Karolina Topolewska 
z klubu Sejwal. – W tym tygo-
dniu ruszamy do Torunia, który 
będzie gościł wszystkie kluby 
z naszego województwa i stanie 
się poniekąd stolicą pływania 
naszego okręgu.

Imprezę „Od Młodzika do 
Olimpijczyka” patronatem objęło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

(ToB)
fot. nadesłane

popisem rypińskiej jedenast-
ki. W 77. minucie niecodzienną 
bramkę zdobył Mateusz Szym-
borski, pokonując golkipera ry-
wali bezpośrednio z rzutu roż-
nego. Chełminiaka rzuciła się do 
odrabiania strat, ale to Lechici 
strzelili kolejnego gola. W 84. mi-
nucie na listę strzelców wpisał 
się Maciej Rożnowski i było 4:2. 
W doliczonym czasie gry zespół 
z naszego miasta otrzymał dwa 
rzuty karne. Obie jedenastki 
pewnie wykorzystał doświadczo-
ny Radosław Fodrowski i Lech 
zwyciężył ostatecznie 6:2. 

Dzięki wygranej rypińska 
drużyna przesunęła się na piąte 
miejsce w tabeli IV ligi z dorob-
kiem 21 punktów. W rozgrywkach 
pewnie prowadzi Chemik Byd-
goszcz, który wygrał wszystkie 
dotychczasowe spotkania i ma 
na swoim koncie 36 oczek. W naj-
bliższej kolejce Lech zmierzy się 
na wyjeździe ze Spartą Brodnica. 
Rywale zajmują ósme miejsce 
w lidze. W weekend zremisowali 
1:1 z Liderem Włocławek. 

Tekst i fot. (ToB)


