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RYPIN
Pożar i ewakuacja
Do groźnego pożaru doszło w nie-
dzielę w nocy przy ul. Nowe Osie-
dle. Konieczna była ewakuacja 
mieszkańców budynku wieloro-
dzinnego
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RYPIN POWIAT RYPIN
Będzie zaczątek 
pod obwodnicę Rypina
W sumie 2,8 mln zł wyniesie dofinan-
sowanie do projektu przebudowy 
drogi powiatowej Godziszewy-Dyle-
wo, w sprawie której umowę pod-
pisano w środę 15 listopada w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Toruniu

Wraca Szlachetna Paczka
W niedzielne popołudnie 19 listo-
pada w hali Rypińskiego Centrum 
Sportu została otwarta baza rodzin 
w ramach kolejnej edycji Szlachet-
nej Paczki. Wolontariusze mogli li-
czyć na pomoc lokalnych artystów. 

ISSN: 2450-1557,

GMINA WĄPIELSK  Mieszkańcy Lamkowizny i Łapinóża-Ru-
munek po raz kolejny mają problem z drogami. Tym razem 
doszło do zalania jednej z nich. Nie da się tamtędy przejechać 
samochodem. Ludzie proszą o pomoc

Rzeka zamiast drogi

Trwa batalia o meble
Nadal nierozwiązana pozostaje 
kwestia sporu pani Anny z Nowej 
Wsi ze sklepem meblowym z Ry-
pina. Nam udało się potwierdzić, 
że w ostatnim czasie to niejedyna 
skarga na salon PAK Meble Le-
wandowscy
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RYPIN
Będzie nowoczesne targowisko
Samorząd pozyskał blisko milion 
złotych dofinansowania na prze-
budowę miejskiego targowiska. 
Wkrótce mieszkańcy będą mogli 
robić zakupy w nowoczesnych 
i komfortowych warunkach

Kierownik okradał 
własny zakład
Kryminalni z Rypina zatrzymali mieszkańca powiatu 
rypińskiego za przestępstwa korupcyjne. Mężczyzna 
będąc kierownikiem jednego z rypińskich zakładów, 
przyjmował łapówki, działając jednocześnie na szko-
dę firmy.

Rypin

Rypińscy policjanci zajmujący 
się zwalczaniem przestępstw go-
spodarczych i korupcyjnych przy-
stąpili do realizacji sprawy, nad 
którą pracowali od pewnego czasu. 
Skrupulatnie zbierali i analizowali 
dowody przestępstwa. Kryminal-
ni mieli podejrzenia, że  56-letni 
mieszkaniec powiatu rypińskiego, 
będący kierownikiem w jednym 
z miejscowych zakładów, przyjmo-
wał korzyści majątkowe, działając 
jednocześnie na jego szkodę.

– W miniony czwartek (16.11) 
policjanci przeprowadzili przeszu-
kania w kilku miejscach jednocze-
śnie. Zabezpieczyli m. in. doku-
mentację, która potwierdziła ich 
przypuszczenia. Wytypowany przez 
nich mężczyzna trafił do aresztu. 
Na podstawie zebranych dowodów 
następnego dnia zatrzymany zo-
stał doprowadzony do Prokuratury 

Okręgowej we Włocławku, gdzie 
usłyszał 7 zarzutów – mówi Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

56-latek został oskarżony 
o to, że pełniąc funkcję kierowni-
czą w zakładzie pracy, przyjmował 
korzyści majątkowe w zamian za 
sprzedaż towaru pełnowartościo-
wego po obniżonej cenie, a także 
za wybór konkretnych firm trans-
portowych, które miały świadczyć 
usługi na rzecz tego zakładu. Poli-
cjanci ustalili, że mężczyzna dzia-
łał od stycznia 2016 roku i przyjął 
ponad 40 tys. zł. Prokurator nad-
zorujący postępowanie zastosował 
wobec niego dozór policyjny, zakaz 
opuszczania kraju oraz poręczenie 
majątkowe w wysokości 40 tys. zł. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia wol-
ności.

(ak)
fot. archiwum

Mieszkańcy Lamkowizny i Ła-
pinóża-Rumunek mają dość. Z tego 
powodu sołtys Monika Terebus 
razem z radą sołecką zwołała ze-
branie. 14 listopada, mimo chłodu, 
w remizie w Radzikach Dużych było 
gorąco. Wójt gminy Dariusz Górski, 
kierownik Samorządowego Zakładu 
Budżetowego Izabela Lewandow-
ska oraz radna Anna Monkowska 
słuchali, co mają do powiedzenia 
zgromadzeni. Nie brakowało skarg, 
atmosfera była napięta. Przedsta-
wiciele urzędu starali się dojść do 
porozumienia z niezadowolonymi 
mieszkańcami. Spotkanie prowa-

dziła Agnieszka Jarząbek, która 
jednocześnie starała się o ugodę 
pomiędzy zebranymi. 

Mieszkańcy martwią się o to, 
jak w zimę będą dojeżdżać do pracy, 
jak do szkoły będą trafiać ich dzieci 
i jak dojedzie ambulans w przypad-
ku zagrożenia zdrowia lub życia. 
Narzekają na obecny stan dróg. Są 
to m. in. odcinek z Radzik Dużych 
i ten wykorzystywany przez żwi-
rownię. W fatalnym stanie jest dro-
ga nad Rypienicą w kierunku Brod-
nicy. Została ona zalana tak bardzo, 
że nie da się nią przejechać samo-
chodem osobowym. To było głów-

nym tematem dyskusji, ponieważ 
to najkrótsza droga do Brodnicy.

Mogą zostać 
odcięci od świata
– Nadkładać tyle kilometrów 

codziennie, żeby dostać się do 
Brodnicy lub Osieka, jest ciężko. 
Co zimę alternatywne drogi są za-
sypywane. Kiedy przyjdzie śnieg, 
będziemy odcięci od świata. Przez 
Rypienicę zawsze była możliwość 
przejazdu, ponieważ od Brodnicy 
do mostu droga jest regularnie 
naprawiana i odśnieżana. Do mo-
stu sami pomagaliśmy sobie zor-
ganizować przejazd zimą. W tym 
momencie, z takim stanem drogi, 
gdy przyjdzie śnieg, zasypie nas 
i nigdzie nie będzie wyjazdu. Nie 
daj Boże, żeby coś komuś się sta-
ło. Karetka nie dojedzie. Krzyż, 
koniec – mówi Karolina Stawska.

Mieszkańcy objeżdżają trasę 
kilkakrotnie dłuższą, aby dotrzeć 
do pracy. Przekonują, że samo-
rząd Brodnicy byłby skłonny do 
współpracy w celu naprawy drogi. 
Narzekają, że gmina Wąpielsk nie 
reaguje na ich prośby o naprawę, 
podczas gdy gmina Brodnica za-
pewnia regularne zwożenie ma-
teriału.

– Zawsze zgania się na pogo-
dę – skarżą się mieszkańcy.

Dokończenie na str. 29
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Patriotyczna rywalizacja
15 listopada w urzędzie miasta wręczono nagrody zwycięzcom konkursu na logo-
typ-godła promocyjne do projektu „Rypin na ścieżkach do niepodległości”.

Rypin
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Będzie nowoczesne targowisko
RyPin  Samorząd pozyskał blisko milion złotych dofinansowania na przebudowę miejskiego targowiska. 
Wkrótce mieszkańcy będą mogli robić zakupy w nowoczesnych i komfortowych warunkach

Miastu udało się pozyskać 
kolejne dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Tym razem przeznaczone 
ono zostanie na przebudowę 
targowiska miejskiego. 16 li-
stopada w Urzędzie Marszał-
kowskim w Toruniu wręczono 
umowy na dofinansowanie bu-
dowy i przebudowy 15 targo-
wisk, w tym także targowiska 
w Rypinie. Dokument odebrał 
burmistrz Paweł Grzybowski.

Targowiska pod szyldem 
„Mój Rynek” mają być oświetlo-
ne, przyłączone do sieci wodo-
ciągowej, elektroenergetycznej 
i kanalizacyjnej oraz wyposażo-
ne w parkingi, sanitariaty i za-
daszone stoiska. Zadaszone sto-
iska będą zajmować co najmniej 
połowę powierzchni handlowej. 
Wszystkie targowiska będą też 
oznaczone nazwą „Mój Rynek”. 
W ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich realizowa-
ne mają być także inne inwesty-
cje między innymi plac zabaw 
i siłownie zewnętrzne.

– Tworzenie takich miejsc 
ma pomóc w skróceniu łańcucha 
pośredników między producen-
tem a konsumentem. Dzięki nim 
mieszkańcy regionu mają możli-
wość zakupu świeżych i tańszych 

wyrobów, a lokalni wytwórcy ła-
twiej znajdują nabywców swoich 
produktów – mówi marszałek 
Piotr Całbecki.

W poprzednim rozdaniu 
unijnych środków (PROW na 

lata 2007-2013) w niewielkich 
miejscowościach naszego regio-
nu (do 50 tysięcy mieszkańców) 
powstało w sumie 11 targowisk. 
Działają w Janikowie, Pakości, 
Wąbrzeźnie, Czernikowie, Więc-

borku, Skrwilnie, Jabłonowie 
Pomorskim, Baruchowie, Sępól-
nie Krajeńskim, Kowalewie Po-
morskim i Boniewie.

W ramach PROW na lata 
2014-2020 na inwestycje w tar-
gowiska (w miejscowościach 
do 200 tysięcy mieszkańców) 
zarezerwowano 14 milionów 
złotych. Zarząd województwa 
przyznał już dofinansowanie na 
budowę lub przebudowę przez 
samorządy lokalne 15 targo-
wisk łączną kwotę 9,3 miliona 
złotych (nabór wniosków odbył 
się w kwietniu i maju). Wsparcie 
pokryje 63,63 procent kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzię-
cia. Maksymalna wartość wspar-
cia to 1 milion złotych. Kolejny 
nabór wniosków o wsparcie tego 
typu inwestycji planowany jest 
wkrótce. Miastu Rypin przyzna-
no 963 tys. zł. Cała inwestycja 
pochłonie 1,5 mln zł.

(ak), 
fot. Szymon Zdziebło, 

Tarantoga.pl

Burmistrz Paweł Grzybowski (na zdj. trzeci z prawej) odebrał umowę na dofinansowanie

Konkurs adresowany był do 
uczniów i absolwentów Liceum 
Plastycznego w Rypinie. Wpłynęło 
26 prac, z których wybrano trzy 
najciekawsze i wyłoniono zwy-
cięzcę. Pierwsze miejsce zdobyła 
Zuzanna Tomasik, drugie Adrianna 
Piotrkowska, a trzecie Sylwia Wię-
cławska.

Muzeum Ziemi Dobrzyń-
skiej na realizację projektu „Rypin 
na ścieżkach do niepodległości” 
otrzymało dotację z Programu 
Niepodległa 2017, którego koordy-
natorem jest Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Pro-

jekt będzie finansowany również 
ze środków Urzędu Miasta Rypin 
i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej.

– Konkurs ten jest począt-
kiem działań, które będą odbywać 
się przez cały rok w celu uczcze-
nia rocznicy 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Finałem będzie 
patriotyczny piknik rodzinny „Na 
świętego Marcina najlepsza gęsina 
z Rypina”, który pięć lat temu zapo-
czątkowałem. Podczas uroczystości 
będziemy mogli podziwiać nasze 
dzieci i młodzież oraz smakować 
najróżniejszych dań z gęsi – mówi 
burmistrz Paweł Grzybowski.

Projekt „Rypin na ścieżkach do 
niepodległości” zakłada opracowa-
nie i wdrożenie ścieżki edukacyjnej, 
której kolejne etapy wyznaczałyby 
plansze zaopatrzone w treści histo-
ryczne i zdjęcia, ukazujące miejsca, 
wydarzenia oraz ludzi związanych 
z walkami o niepodległość. Ponu-
merowane plansze będą posiadać 
dodatkową symbolikę QR, która 
byłaby kluczem do darmowej apli-
kacji mobilnej na telefon. Aplikacja 
oferowałaby zwiedzającym miasto 
także dostęp do map, filmików 
i komentarzy.

(red), fot. nadesłane

Wpadka wandala
Rypińscy kryminalni zatrzymali 17-latka, który uszko-
dził zaparkowany pojazd. Na tym jednak nie koniec.

Rypin

W minionym tygodniu poli-
cjanci z wydziału kryminalnego na 
podstawie uzyskanej informacji 
zatrzymali mężczyznę podejrzane-
go o uszkodzenie mienia. Był nim 
17-letni mieszkaniec powiatu ry-
pińskiego. Mężczyzna 19 paździer-
nika 2017 roku w Trąbinie umyślnie 
uszkodził zaparkowanego nad je-
ziorem mercedesa poprzez pory-
sowanie lakieru oraz uszkodzenie 
opon. Straty, które spowodował, 
pokrzywdzony wycenił na kwotę 4 
tys. zł.

– Policjanci podczas wykony-
wania czynności w tej sprawie ana-
lizowali okoliczności tego zdarzenia, 
a także zebrane dowody. Wówczas 
ustalili, że zatrzymany mężczyzna 
wspólnie z 18-letnim mieszkańcem 
powiatu rypińskiego oraz dwoma 
nieletnimi włamali się do pomiesz-

czenia gospodarczego oraz przy-
czepy w Ostrowitem, skąd zabrali 
elektronarzędzia o wartości ponad 
2 tys. zł.  To zdarzenie z kolei miało 
miejsce w maju tego roku. Mimo, 
że sprawa była umorzona, poli-
cjanci do niej wrócili. Natychmiast 
zatrzymali też 18-latka – mówi Do-
rota Rupińska z KPP Rypin.

Na podstawie zebranych do-
wodów policjanci przedstawili za-
trzymanym mężczyznom zarzut 
kradzieży z włamaniem, a młod-
szemu dodatkowo jeszcze zarzut 
uszkodzenia mienia. Za te prze-
stępstwa grozi im do 10 lat pozba-
wienia wolności. Ponadto materia-
ły dotyczące nieletnich sprawców 
zostaną przesłane do Sądu Rodzin-
nego w Rypinie.

(ak)
fot. archiwum
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Trwa batalia o meble
Rypin  Nadal nierozwiązana pozostaje kwestia sporu pani 
Anny z Nowej Wsi ze sklepem meblowym z Rypina. Nam uda-
ło się potwierdzić, że w ostatnim czasie to niejedyna skarga na 
sklep PAK Meble Lewandowscy

Przypomnijmy, że w poprzed-
nim wydaniu pisaliśmy o bardzo 
trudnej sytuacji, w jakiej znalazła 
się mieszkanka gminy Chrostkowo. 
Pani Anna 14 lipca br. wybrała się do 
Rypina, gdzie kupiła meble kuchen-
ne w jednym z salonów. Oglądając 
wybrany zestaw, nie miała zastrze-
żeń. Zawarła więc ustną umowę, 
wpłaciła 800 zł zaliczki i czekała 
na montaż mebli w domu. Po za-
kończeniu sprawy miała wpłacić 
na konto sklepu pozostałe 8.300 
zł. Niestety już w trakcie montażu 
kobieta zauważyła, że towar nie 

jest identyczny jak ten oglądany 
w sklepie.

– Okazało się, że praktycznie 
wszystkie fronty mają liczne prze-
barwienia. Meble, które oglądałam 
w sklepie, wyglądały zupełnie ina-
czej. To co dostałam, mocno od-
biega od pierwowzoru. Złożyłam 
reklamację, prosząc o wymianę 
wszystkich frontów – powiedziała 
nam pani Anna.

Bez komentarza
My w poniedziałek 13 listopa-

da zwróciliśmy się do kierownic-
twa rypińskiego sklepu z prośbą 

o zajęcie stanowiska w sprawie. 
Nasz telefon odebrała pracowni-
ca, przekazując słuchawkę synowi 
właścicielki, także pracownikowi 
sklepu. Poinformowany o sprawie 
zapytał właścicielkę czy ta udzieli 
komentarza naszemu tygodnikowi. 
Szefowa odmówiła, co zaraz nam 
przekazano.

To kolejny przypadek
Zwróciliśmy się także do Po-

wiatowego Rzecznika Konsumenta 
w Rypinie. Z jego informacji wyni-
ka, że to niejedyna skarga na ten 
konkretny sklep. – Pełnię funkcję 
rzecznika konsumentów od sierp-
nia bieżącego roku. Od tego czasu 
miałam jedną skargę na sklep PAK 
Meble Lewandowscy. Sytuacja była 
identyczna jak w przypadku pani 
Anny. Meble dotarły do klientki 
z porysowanymi blatami, krzywy-
mi drzwiami, itp. Konsumentka 
zapłaciła 100 zł zaliczki. Kierow-
nictwo sklepu nie chciało oddać 
zaliczki twierdząc, że to był koszt 
dowozu mebli do miejsca zamiesz-
kania konsumentki. Sytuacja tej 
konsumentki była o tyle lepsza, że 

nie przyjęła mebli. W efekcie dora-
dziłam jej, żeby (korzystając z rę-
kojmi – wada istotna) odstapiła od 
umowy i przygotowałam jej pismo. 
Ponadto, jako rzecznik wystąpiłam 
do sklepu o zwrot na rzecz konsu-
mentki kwoty 100 zł. Kierownic-
two sklepu poinformowało mnie, 
że klientka kilkukrotnie oglądała 
meble w salonie i nie zgłaszała 
żadnych zastrzeżeń co do ich jako-
ści. Ponadto załoga sklepu chciała 
wady usunąć albo wymienić me-
blościankę na wolną od wad, jednak 
klientka się nie zgodziła. W efekcie 
kwota 100 zł nie została oddana, 
a konsumentka nie zdecydowała 
się na drogę sądową – mówi Iwona 
Wilczewska.

prawo rękojmi
Jak wyjaśniła nam rzecznicz-

ka, obecnie przepisy nie nakazują 
zawierania umów w formie pisem-
nej. Ustne umowy także mają moc 
i podlegają Kodeksowi prawa cywil-
nego. Te stanowią, że konsumentka, 
która znalazła się w podobnej sy-
tuacji, może skorzystać z rękojmi. 
Przysługują jej cztery uprawnienia 
(wymiana, naprawa, odstąpienie, 
żądanie obniżenia ceny). Ona decy-
duje, które z nich chce zrealizować. 
Podkreślić też należy, że kupujący 
nie może odstąpić od umowy, jeżeli 
wada jest nieistotna.

Ponadto zwróciliśmy się do 
agencji marketingowej, która ob-
sługuje firmę Black Red White S. A. 
To właśnie meble tej marki naby-

ła w Rypinie pani Anna. Mimo, iż 
sklep PAK Meble Lewandowscy nie 
jest sklepem firmowym, to sprze-
daje meble BRW. Te zamontowane 
w domu klientki pochodzą z fabry-
ki BRW w Biłgoraju. Poinformowa-
no nas, że w systemie firmy nie ma 
reklamacji pani Anny, ale również 
poproszono o umożliwienie kon-
taktu z mieszkanką Nowej Wsi.

przestroga dla innych
Cała sytuacja powinna być 

przestrogą dla innych. Z takim 
też zamysłem zwróciła się do nas 
pani Anna. Jak podkreśla, nawet 
jeżeli sama nie wygra tego sporu, 
chce uchronić innych od tego co ją 
spotkało. Bo działania rypińskiego 
sklepu nazywa wprost oszustwem.

Jak więc kupować, by tego po-
tem nie żałować? – Moja rada, to 
być ostrożnym i czujnym, nie ku-
pować pod wpływem emocji, zasta-
nowić się, dokładnie rzecz obejrzeć 
kilka razy. Należy zabrać ze sobą 
osobę trzecią, która będzie obec-
na przy zakupie. Po dokonanym 
wadliwym zakupie trzeba groma-
dzić dokumenty, tj. zrobić zdjęcia 
towaru, składać reklamacje i inne 
oświadczenia kierowane do sprze-
dawcy na piśmie listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru. Dla 
siebie zawsze należy zatrzymać ko-
pię takiego pisma – dodaje Iwona 
Wilczewska, Powiatowy Rzecznik 
Konsumenta w Rypinie.

Tekst i fot. (ak)

Tak wyglądają meble zamontowane w domu pani Anny

Gmina Skrwilno

Droga za 2,5 miliona zł
Droga gminna Szczawno–Skrwilno doczekała się nowej nawierzchni asfaltowej 
oraz dodatkowej infrastruktury na odcinku prawie 3 km. Uroczyste otwarcie no-
wego traktu odbyło się 15 listopada.

Otwarcia dokonał wójt Da-
riusz Kolczyński. Słowa podzię-
kowania za partnerstwo w reali-
zacji przedsięwzięcia skierował 
do włodarzy sąsiednich gmin, 
tj.: gminy Rogowo, gminy Ry-
pin i gminy Świedziebnia. Po-
dziękował również wszystkim 
pozostałym osobom, które 
były zaangażowane w realizację 
przedsięwzięcia. W uroczysto-
ści wzięli udział także włoda-
rze gmin Rogowo i Rypin, prze-
wodniczący i radni rady gminy 
Skrwilno, sołtysi wsi Skrwilno 

i Szczawno, przedstawiciel wy-
konawcy, mieszkańcy obu miej-
scowości i przedstawiciele urzę-
du gminy Skrwilno.

Poświęcenia drogi dokonał 
ks. Władysław Jagiełło, proboszcz 
parafii pw. św. Anny w Skrwil-
nie. Nie mogło obejść się sym-
bolicznego przecięcia wstęgi. 
Inwestycja została zrealizowana 
przy wykorzystaniu środków po-
chodzących z budżetu państwa 
w ramach Programu wieloletnie-
go pn. „Program rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019”.
Całkowita wartość inwestycji 

to ok. 2,5 mln. zł. Dotacja z bu-
dżetu państwa wyniosła prawie 
1,3 mln. zł. Wkład własny gmi-
ny Skrwilno to także 1,3 mln. zł, 
z czego jednak połowa pieniędzy 
pochodzi od partnerów.

Dzięki realizacji zadania dro-
ga ma nawierzchnię bitumiczną 
o szerokości 5 m. Po jednej stro-
nie jest chodnik o szerokości 2 
m z dopuszczonym ruchem ro-
werów. W ciągu drogi znajduje 
się przystanek zakończony pero-
nem oraz lampa zasilana energią 
solarowo-wiatrową w miejscu 
przejścia dla pieszych w obrębie 
skrzyżowania w miejscowości 
Szczawno. Oczywiście są utwar-
dzone zjazdy do pól i posesji, jest 
oznakowanie pionowe i poziome 
oraz urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Wykonane 
także nowe oświetlenie na od-
cinku zwartej zabudowy, na ul. 
Leśnej w Skrwilnie. Mowa o 20 
oprawach świetlnych typu LED 
55W. Wykonawcą robót była fir-
ma STRABAG Sp. z.o.o.

(ak)
fot. UG Skrwilno

Rypin

Pożegnali azbest
Już od kilku lat mieszkańcy Rypina pozbywają się 
azbestu. W tym roku odebrano prawie 39 ton tego 
szkodliwego materiału.

Zgodnie z uchwałą Rady Mini-
strów mieszkańcy mają obowiązek 
i czas na pozbycie się azbestu do 
końca 2032 roku. Od kilku lat rypiń-
ski magistrat wychodzi naprzeciw 
mieszkańcom, którzy chcą pozbyć 
się niebezpiecznego materiału. 
Azbestu nie można ponownie wy-
korzystać, zdemontowany stanowi 
odpad i zgodnie z polskim prawem 
można go utylizować wyłącznie 
poprzez odpowiednie składowanie.

Do 17 marca w urzędzie miej-
skim przyjmowano wnioski o do-
finansowanie kosztów utylizacji 
wyrobów zawierających azbest. 
O dofinansowanie mogli ubie-
gać się właściciele nieruchomości, 
którzy planują demontaż pokryć 
dachowych zawierających azbest 
oraz właściciele, którzy już wymie-
nili pokrycie dachowe, lecz jeszcze 
nie przekazali ich do unieszko-
dliwienia. Warunkiem uzyskania 
dofinansowania było ujęcie nieru-
chomości w inwentarzu wyrobów 
zawierających azbest stanowiącej 
załącznik do „Programu Usuwania 
Wyrobów Zawierających Azbest 
z terenu Gminy Miasta Rypin na 
lata 2016-2032”.

Od 2013 roku urząd miasta 

pozyskuje środki na ten cel z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
dzięki czemu w ostatnich latach 
odebrano z terenu naszego miasta 
prawie 139 ton azbestu.

Dotychczas działania magi-
stratu były całkowicie finansowane 
przez fundusz. – W tym roku WFO-
ŚiGW zmienił sposoby dofinanso-
wania i ograniczył dotacje do 70% 
kosztów odbioru i unieszkodliwia-
nia azbestu. Pozostałe 30% powin-
no być pokrywane przez właścicieli 
nieruchomości, jednak decyzją 
burmistrza Pawła Grzybowskiego 
różnica została pokryta z budżetu 
miasta. Wspieranie mieszkańców 
w dążeniu do pozbycia się azbestu 
jest niezwykle istotne ze względu 
na jego szkodliwość – mówi Prze-
mysław Rębacz z Wydziału Nieru-
chomości i Środowiska UM.

Każdy właściciel nieruchomo-
ści, który chciałby pozbyć się azbe-
stu w 2018 roku, może zgłaszać się 
do urzędu miasta od lutego przy-
szłego roku. Powinien jednak wcze-
śniej sprawdzić czy jego nierucho-
mość ujęta jest w inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest.

(mr)
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25 lat służby 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komen-
dy Powiatowej Policji w Rypinie asp. sztab. Janusz 
Dąbrowski obchodził jubileusz 25-lecia pracy zawo-
dowej. Z tej okazji odebrał gratulacje i symboliczny 
upominek.

Rypin

R
 E K L A M

 A

Pożar i ewakuacja
RYPIN  Do groźnego pożaru doszło w niedzielę w nocy przy ul. Nowe Osiedle. Konieczna była ewakuacja 
mieszkańców budynku wielorodzinnego

25 lat służby w mundurze 
minęło asp. sztab. Januszowi 
Dąbrowskiemu, z czego 18 lat 
w rypińskiej komendzie. Z tej 
okazji w środę (15.11) Komendant 
Powiatowy Policji w Rypinie mł. 
insp. Paweł Cichacki w obecno-
ści I zastępcy mł. insp. Mirosła-
wa Dąbrowskiego podziękował 
asp. Dąbrowskiemu za długo-

letnią współpracę, wytrwałość 
oraz sumienną realizację po-
wierzonych zadań. Z tej okazji 
wręczył okolicznościowy list 
gratulacyjny i miły upominek. 
Jubilatowi życzymy powodzenia 
i dalszych sukcesów zarówno 
w pracy zawodowej jak i w życiu 
osobistym.

(red), fot. KPP Rypin

Zgłoszenie o wyczuwalnym 
dymie na klatce schodowej w bu-
dynku przy ulicy Nowe Osiedle w 
Rypinie wpłynęło do rypińskiej 
komendy straży pożarnej ok. godz. 
1.00. Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia strażacy zobaczyli wydo-
bywający się dym z dwóch okien 
poddasza po jednej i po drugiej bu-
dynku mieszkalnego. Z relacji osób 
zgłaszających i mieszkańców wyni-
kało, że paliło się na poddaszu.

– Po zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia ratownicy w spe-
cjalistycznym sprzęcie weszli do 
mieszkania. Jednocześnie z lokali 
na parterze i I piętrze ewakuowali 
wszystkie osoby. Następnie uga-
sili płonące drzwi. Ewakuowana z 
trzech mieszkań siódemka miesz-

kańców (w tym dwójka dzieci) zo-
stała zabrana przez ratowników 
medycznych. Z uwagi na pokrytą 
sadzą klatkę schodową i zapach 
spalenizny w mieszkaniach poin-
formowano przedstawiciela Powia-
towego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego oraz burmistrza miasta 
o konieczności zorganizowania lo-
kalu zastępczego – mówi mł. bryg. 
mgr Tomasz Sokołowski z KP PSP w 
Rypinie.

W związku z tym jedna z ro-
dzin udała się do hotelu przy ulicy 
Sportowej, a pozostałe pojecha-
ły na nocleg do swoich rodzin. W 
działaniach brał udział zastęp OSP 
Kowalki i trzy samochody z KP PSP 
w Rypinie.

(red), fot. OSP Kowalki
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Będzie zaczątek 
pod obwodnicę Rypina
POWIAT  W sumie 2,8 mln zł wyniesie dofinansowanie do 
projektu przebudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dyle-
wo, w sprawie której umowę podpisano w środę 15 listopada 
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

R
 E K L A M

 A

Inwestycja ma polegać na 
przebudowie blisko trzykilo-
metrowego odcinka drogi Go-
dziszewy-Dylewo, który ma być 
częścią przyszłej obwodnicy Ry-
pina.

– Wskazany odcinek może 
być częścią docelowej trasy ob-
wodowej miasta – przyznaje 
starosta Zbigniew Zgórzyński. 

Prace potrwają do końca bieżącego roku

– Budowa obwodnicy umożliwi 
wyprowadzenie ruchu tranzy-
towego (szczególnie pojazdów 
ciężarowych) oraz zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa i kom-
fortu uczestników dróg, popra-
wę warunków środowiskowych, 
jak również zmniejszenie natę-
żenia ruchu drogowego. To są 
naprawdę istotne czynniki, dla-

tego powinniśmy dołożyć starań, 
by po latach oczekiwania trasa 
powstała. Samorząd powiato-
wy będzie podejmować rozmo-
wy z władzami województwa 
kujawsko-pomorskiego, miasta 
Rypin oraz gminy Rypin, mają-
ce na celu ustalenie poziomu 
partycypacji w kosztach budo-
wy obwodnicy. To nasz wspólny 
cel. Myślę, że zależy nam na jego 
realizacji w takim samym stop-
niu.

Wartość zadania opiewa na 
kwotę ponad 3,3 mln zł, z czego 
85 proc. stanowi dofinansowa-
nie z funduszu EFRR. Niezwykle 
szeroki zakres robót obejmuje 
m. in. usunięcie drzew, kory-
towanie drogi, wykonanie war-
stwy ścieralnej oraz wiążącej 
z betonu asfaltowego i ułożenie 
geosiatki z włókien szklanych 
na całej szerokości nawierzch-
ni. W celu podniesienia bezpie-
czeństwa remontowany odcinek 
zyska aktywne przejścia dla pie-
szych zasilane energią słonecz-
ną i wiatrową, nowe oznako-
wanie pionowe i poziome oraz 
oświetlenie hybrydowe. Zamon-
towane zostaną również bariery 
ochronne, a z myślą o pieszych 
powstanie nowy chodnik. Prace 
potrwają do końca 2017 roku.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Komu mieszkanie?
Poszukiwani są chętni do zamieszkania w bloku RTBS, 
który niebawem powstanie w centrum Wąpielska. Do 
wzięcia jest kilka mieszkań.

Gmina Wąpielsk

Rypińskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego złoży-
ło już wniosek o pozwolenie na 
budowę bloku mieszkalnego 
w centrum Wąpielska. Doku-
mentacja inwestycji jest gotowa, 
a 8 listopada w Urzędzie Gminy 
w Wąpielsku zostały podpisa-
ne pierwsze umowy dotyczące 
mieszkań. Głównym założeniem 
jest system docelowej własności, 
ale jest możliwe inne rozwiąza-
nie. – Z mieszkań zrezygnowało 
ostatnio kilka osób. W związku 
z tym pojawiła się szansa na 
stosunkowo tanie mieszkania 
dla innych osób poszukujących 
nowego lokum. Jest też szansa 
na utworzenie mieszkań czyn-
szowych – mówi wójt gminy Wą-
pielsk Dariusz Górski.

Nabycie mieszkania w Wą-
pielsku w systemie docelowej 
własności polega na wpłacie 50% 
wartości mieszkania. Następnie 
należy płacić czynsz. Po 5 latach 
mieszkanie przechodzi moż-
na wykupić na własność. Koszt 
mieszkań wynika z wcześniej-
szych inwestycji realizowanych 
przez RTBS. 

– Na obecną chwilę przewi-
dywany koszt za m2 wynosi 3 tys. 
zł. Jeżeli cena zmieni się po prze-
targu, osoby, które podpisały 
umowę, zostaną o tym poinfor-
mowane. Po otrzymaniu infor-
macji o ostatecznej cenie zainte-
resowani podejmują definitywną 
decyzję, czy wezmą mieszkanie 
– informuje kierownik Samorzą-
dowego Zakładu Budżetowego 
Izabela Lewandowska.

Nowy blok będzie posiadał 

20 mieszkań. Dostępne są na-
stępujące warianty od 27 do 60 
metrów kwadratowych, od ka-
walerki do mieszkań z dwoma 
pokojami, pokojem z aneksem 
kuchennym, łazienką i przedpo-
kojem. Do każdego mieszkania 
będzie należało oddzielne po-
mieszczenie w piwnicy. Miesz-
kańcy będą mogli korzystać z 6 
podziemnych garaży, a także 
z położonych przed budynkiem 
parkingów.

Blok powstanie w centrum 
Wąpielska. W pobliżu są: szkoła 
podstawowa z oddziałem przed-
szkolnym, urząd gminy, urząd 
pocztowy, ośrodek zdrowia, ap-
teka, dobrze zaopatrzone sklepy, 
a także przystanki autobusowe. 
Wąpielsk jest położony w ma-
lowniczym otoczeniu. Niedaleko 
są lasy, rzeka Drwęca oraz jezio-
ra. Miejscowość jest korzystnie 
zlokalizowana. Trasa z Wąpielska 
do Rypina ma 12 km, do Golubia-
Dobrzynia 16 km, do Brodnicy 
również 16 km. Przez centrum 
Wąpielska przebiegają drogi po-
wiatowe. To dobre miejsce dla 
ludzi nie lubiących miejskiego 
gwaru, którzy jednocześnie chcą 
mieć wszystko w zasięgu ręki.

– W ostatnim czasie gmina 
intensywnie się rozwija. Inwe-
stujemy w infrastrukturę uła-
twiającą życie mieszkańców – 
dodaje Górski.

Zainteresowani mieszkania-
mi mogą się kontaktować z RTBS 
lub z urzędem gminy.

Daria Szpejenkowska
Fot. Nadesłane

Wizualizacje bloku, który ma powstać w centrum Wąpielska
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Wraca Szlachetna Paczka
RYPIN  W niedzielne popołudnie 19 listopada w hali Rypińskiego Centrum Sportu została otwarta baza 
rodzin w ramach kolejnej edycji Szlachetnej Paczki. Wolontariusze mogli liczyć na pomoc lokalnych arty-
stów. Wystąpili: Eratox, Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa i Korniki

Szlachetna Paczka to akcja 
o charakterze ogólnopolskim. Po-
lega na przygotowaniu paczek dla 
rodzin, które znajdują się w potrze-
bie. Są to najczęściej osoby chore 
lub niepełnosprawne, samotne, 
w podeszłym wieku, dotknięte nie-
szczęśliwym zdarzeniem losowym 
oraz rodziny wielodzietne lub sa-
motnie wychowujące dzieci.

W sobotę 18 listopada na stro-
nie www.szlachetnapaczka.pl zo-
stała otwarta baza rodzin, wraz 
z opisami ich aktualnej sytuacji 
życiowej. Po wybraniu rodziny lub 
kilku rodzin, przy przygotowaniu 
pomocy należy zwrócić się do wo-
lontariuszy, działających także lo-

kalnie. Liderką w naszym rejonie 
jest Milena Filipska.

–  Mam do pomocy wolon-
tariuszy, niektórzy działają już od 
kilku edycji – mówi Milena Filipska.  
– Są to przede wszystkim osoby 
dorosłe oraz uczniowie Zespołu 
Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmic-
kiego w Rypinie. Obecnie naszym 
zadaniem jest monitorowanie, czy 
rodziny są wybierane oraz koordy-
nowanie pomocy. Potrzeby są róż-
ne, od odzieży, środków czystości, 
aż po opał na zimę. W tej chwili 
na pomoc czeka jeszcze 37 rodzin 
z naszego rejonu.

W niedzielę akcja w Rypinie 
została oficjalnie zainaugurowa-

na. W Rypińskim Centrum Sportu 
na wszystkich gości czekał szereg 
atrakcji: fotobudka, słodkie nie-
spodzianki, a przede wszystkim 
występy artystyczne. Na scenie po-
jawili się: Dziecięco-Młodzieżowa 
Grupa Estradowa, zespół Korniki 
oraz grupa Eratox.

Kampania Szlachetnej Paczki 
potrwa do weekendu 9-10 grudnia. 
Wtedy też darczyńcy mogą dostar-
czyć gotową paczkę do wolontariu-
szy. Następnie zostanie ona prze-
kazana potrzebującym rodzinom, 
planowana jest też wspólna wigilia 
rodzin oraz osób, który zaangażo-
wały się w pomoc. 

Tekst i fot. (ToB)

Imprezę uświetnił występ tancerzy z Dziecięco-Młodzieżowej Grupy Estradowej

Wolontariusze Szlachetnej Paczki zachęcają do udziału w akcji

Przyjaciele Szlachetnej Paczki. Od lewej: Mirosław Becmer, Paweł Kendzierski, burmistrz Paweł Grzybowski, 
radny Paweł Sobierajski, Małgorzata Grodzicka i Cezary Kubacki 

W niedzielę zaśpiewał dziecięcy zespół Korniki

Gwiazdą wieczoru była formacja Eratox

Nie zabrakło maluchów z Dziecięcej Akademii Rozwoju i Umiejętności

Publiczność zobaczyła tez występu solistów. Od lewej: Julia Kuźbicka, 
Łukasz Gapiński i Magdalena Kuczkowska
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Seniorzy bawili się jak młodzi
SKRWILNO  W sobotnie popołudnie 18 listopada starsi mieszkańcy Skrwilna świętowali Dzień Seniora. Za-
bawa była przednia i trwała do późnych godzin wieczornych

– Obecnie zrzeszamy 26 
członków – mówi przewodnicząca 
klubu Wanda Barańska. – Mamy 
swój chór „Skrwilenianki”, który 
uczestniczy w wielu przeglądach. 
W naszych działaniach możemy li-
czyć na wsparcie lokalnych władz 
i sponsorów.  Chciałabym również, 
aby w naszej gminie powstał Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Dzię-
kuję wszystkim za zaangażowanie 
w działalność naszego klubu.

Spotkaniu towarzyszyły roz-
mowy i wspomnienia z dawnych 
lat. Miłym akcentem było złożenie 
życzeń przez przybyłych gości.

– Moje pokolenie powinno 
brać z was przykład. Kolejny raz 
udowodniliście, że potraficie się 

trzymać razem i dobrze bawić – 
mówił wójt Skrwilna Dariusz Kol-
czyński.

Uczestnikom sobotniej im-
prezy dopisywały humory. Sami 
zainteresowani podkreślają, że 
w klubie panuje prawdziwa ro-
dzinna atmosfera.

– Wspieramy się na każ-
dym kroku – przyznaje Elżbieta 
Smulska. – Jestem mieszkanką 
Przywitowa i od 27 lat mam za-
szczyt przewodniczyć Gminnej 
Radzie Kół Gospodyń Wiejskich 
w Skrwilnie. Przez cały rok aktyw-
nie uczestniczymy w życiu kultu-
ralnym gminy, inicjując działania 
kultywujące tradycje.

Oprócz dobrej zabawy nie 

zabrakło również smacznego po-
częstunku. Serwowano dania na 
gorąco oraz zimne zakąski. Naj-
starszą uczestniczką spotkania 
była 96-letnia mieszkanka Skrwil-
na.

– Regularnie uczestniczę 
w zabawach, jeśli tylko zdrowie na 
to pozwala – mówi Stanisława So-
biech. – Mąż nie żyje już od 20 lat, 
ale dzięki wspólnej inicjatywie nie 
jestem samotna. Można miło spę-
dzić czas w gronie życzliwych lu-
dzi. Dodam tylko, że mam trzech 
synów, a także dwie wnuczki, 
czterech wnuków i jednego pra-
wnuka.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Nie zabrakło też członków rypińskiego klubu seniora „Srebrny Włos”

Wśród gości byli także seniorzy ze Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z Rypina

Najstarsza uczestniczka zabawy, 96-letnia Stanislawa Sobiech. 
Na zdjęciu z Janem Kozłowskim

Życzenia seniorom złożył wójt 
Skrwilna Dariusz Kolczyński Przewodnicząca Wanda Barańska

Spotkanie umilił występ chóru „Skrwilenianki”

Seniorzy pokazali jak się bawić

 Humory dopisywały
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Śniadanie daje moc
ŻYWIENIE  Coraz częściej zdarza się, że w porannym pośpie-
chu zapominamy o wspólnym jedzeniu posiłku lub przytaku-
jemy dziecku, które twierdzi, że po wstaniu nie ma apetytu. 
A śniadanie w diecie milusińskich to podstawa. Wyjaśnia to 
dietetyk Anna Radowicka 

Po śniadaniu 
i ze śniadaniem
Śniadanie daje zastrzyk energii 

do nauki i zabawy na kolejne trzy 
godziny po posiłku. 

Pierwsza zasada zdrowego 
odżywiania brzmi: do szkoły wy-
chodź po śniadaniu i ze śniada-
niem. Tymczasem częstym błędem 
rodziców jest brak wspólnego je-
dzenia śniadania przed wyjściem 
do szkoły. Brak czasu, pośpiech czy 
brak wykształconych dobrych na-
wyków żywieniowych u dorosłych 
ma niestety konsekwencje także 
dla dziecka. Śniadanie ma bowiem 
ogromny wpływ na samopoczu-
cie w ciągu dnia oraz na metabo-
lizm. Organizm, mimo snu, przez 
całą noc funkcjonuje (potrzebuje 
energii). Jeśli więc dziecko w ciągu 
godziny od momentu wstania nie 
zje śniadania - koniecznie dobrze 
zbilansowanego – będzie apatycz-
ne, będzie często podjadać, będzie 
chciało coś słodkiego. 

Organizm potrzebuje najwięcej 
energii (kcal) w pierwszej połowie 
dnia. Aby zapotrzebowanie dziecka 
na energię było prawidłowe, w każ-
dym posiłku (również w pierw-

szym i drugim śniadaniu) powinny 
znaleźć się takie produkty: pieczy-
wo, kasze, płatki z pełnego ziarna, 
warzywa strączkowe, ziemniaki. 
Wymienione produkty powinny 
stanowić 50 proc. zapotrzebowania 
indywidualnego dziecka. Jeśli uczeń 
spożywa w ciągu dnia ok. 1500 kcal, 
to produkty dające długotrwałą 
energię dla organizmu stanowić 
powinny ok. 750 kcal.  

Nakarm mózg
Niezwykle ważny jest udział 

w śniadaniu węglowodanów złożo-
nych, ponieważ to one wspomagają 
pamięć i koncentrację oraz odży-
wiają mózg naszych pociech. Mózg 
zużywa energię właśnie z tej grupy 
produktów. Zatem w śniadaniowej 
diecie dziecka powinny znaleźć się 
kasze, warzywa strączkowe, musli, 
płatki owsiane, żytnie, otręby, pie-
czywo - najlepiej z pełnego ziarna.  

Ogromne znaczenie dla ucznia 
mają również kwasy tłuszczowe 
omega-3 i omega-6. Trzy razy w ty-
godniu w diecie ucznia powinny 
znaleźć się ryby (np. makrele, sar-
dynki, łosoś), także orzechy, olej 
rzepakowy i orzechowy. Kwasy 
tłuszczowe omega-3 budują błonę 
komórkową neuronów. 

Żelazo to podstawa, by unik-
nąć anemii i zmęczenia oraz popra-
wić koncentrację, ponieważ żelazo 
uczestniczy w transporcie tlenu do 
mózgu. A dotleniony mózg działa 
sprawniej!

Rośnij zdrowo!
Aby nasz organizm wykorzystał 

dobrze energię ze śniadania, musi 
ono być odpowiednio zbilansowa-
ne. Powinno stanowić 25-30 proc. 
indywidualnego zapotrzebowa-
nia dziecka – energetycznego i na 
składniki odżywcze. Warto na śnia-
danie podać uczniowi owoce z płat-
kami pełnoziarnistymi i jogurtem 
lub kaszę jaglaną z mlekiem oraz 
dodatkiem owoców sezonowych. 
Jeśli malec woli śniadanie w wersji 
wytrawnej, może zjeść warzywa 

w postaci „chipsów”, podane do ka-
napek z serem żółtym oraz dobrej 
jakości chudą wędliną lub tradycyj-
ną jajecznicę z kromkami pieczywa. 
Produkty bogate w wapń, takie jak 
jogurty, sery czy mleko to zawsze 
doskonała propozycja śniadaniowa 
dla dzieci, których kości są w okre-
sie intensywnego wzrostu.

No właśnie! Pamiętajmy, że 
nasze dzieci rosną! Dobrej jako-
ści białko, szczególnie zwierzęce, 
w tym nabiał, chude mięso (indyk, 
cielęcina, wołowina) zaleca się w ilo-
ści 1 g/kg masy ciała. Czyli dziecko, 
które waży 40 kg, powinno spożyć 
40 g białka (roślinne + zwierzęce) 
w ciągu dnia. Białko daje uczucie 
sytości i jest budulcem organizmu. 
Mięso jest też źródłem dobrze 
przyswajalnego żelaza. Przyswajal-
ność żelaza pochodzącego z białka 
roślinnego zwiększy skutecznie sok 
owocowy obfitujący w witaminę C.

Pięć porcji na piątkę
Zgodnie z najnowszą Piramidą 

Żywności i Żywienia warzywa, a za-
raz potem owoce, powinny być na 
pierwszym miejscu w diecie dzieci 
i dorosłych. Zaleca się aż 5 porcji 
warzyw, owoców i soku w ciągu 
dnia. Rozwiązanie dla niejadka, któ-
ry niechętnie sięga po warzywa czy 
owoce? Sprytne rodzicielskie tricki, 
np.: kolorowa śniadaniówka z wa-
rzywnymi słupkami do chrupania 
i maczania w smacznym dipie, owo-
cowe szaszłyki zamiast tradycyjne-
go jabłka do plecaka, sałatka wa-
rzywno-makaronowa w pudełku 
na drugie śniadanie, tortille z zawi-
niętymi warzywami albo domowy 
humus z warzyw – zamiast masła 
na kanapki. Warzywa i owoce to 
cenne źródło witamin i składników 
mineralnych wpływających na stan 
odżywienia i samopoczucie dzieci. 
Wzmacniają odporność i wpływają 
oczyszczająco na organizm. 

Popijaj!
W diecie dziecka powinna zna-

leźć się również woda, najlepiej 
źródlana, którą podajemy przez 
cały dzień. Dzieci, które nie otrzy-
mują odpowiedniej ilości wody, 
mają problemy z koncentracją, bó-
lami głowy, spadkiem energii oraz 
zwiększoną tendencję do nadwa-
gi. Szczególnie podając dzieciom 
produkty obfitujące w błonnik, nie 
zapomnijmy o odpowiedniej ilości 
wody – ok. 1,5 litra. Dlaczego? Błon-
nik wiąże wodę w jelicie grubym, 
więc jeśli malec nie spożywa odpo-
wiedniej ilość wody, może cierpieć 
na bóle brzucha i wzdęcia.

Materiał prasowy akcji 
„Śniadanie daje moc”

12 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWANIA DLA UCZNIÓW 
WEDŁUG INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

1. Do szkoły wychodź po śniadaniu 
    i ze śniadaniem.
2. Mleko, jogurty i sery
    to podpora mocnych kości.
3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4. Pięć posiłków w ciągu dnia 
    jest na piątkę.
5. Jedz o stałych porach i nie spiesz się.
6. Mięso, jaja czy ryby 
     – możesz wybierać.
7. Pamiętaj o kaszach, jedz chleb, nie bułeczki.
8. Dzień bez pięciu porcji warzyw, owoców i soku to dzień stracony.
9. Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
11. Dobrą wodą gaś pragnienie.
12. Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

Anna Radowicka, dietetyk podkreśla, 
że śniadanie trzeba zjeść w ciągu 
godziny od wstania

Śniadanie przygotowane samodzielnie smakuje najlepiej

Zdrowie propozycje 
na drugie śniadania

Tortille z mąki gryczanej

Składniki:
kasza gryczana niepalona (biała)
woda

Wykonanie: 
Kaszę należy zalać wodą i odstawić na kilka godzin. Rano zblen-

dować z taką ilością wody, by ciasto miało konsystencję naleśniko-
wego. Smażyć na patelni lekko posmarowanej olejem. Nadziewać 
np. warzywami, dobrej jakości wędliną, na słodko można posmaro-
wać masłem orzechowym bez soli i cukru oraz domowym dżemem. 
Zwijać jak tortille, zapakować do śniadaniówki.

Placek z owocami

Składniki:
400 g kaszy gryczanej białej
200 g bananów
200 g daktyli
owoce sezonowe

Wykonanie:
Kaszę zalać wodą, odstawić na noc, potem odcedzić i przepłu-

kać. Daktyle zalać wrzątkiem lub gotować chwilę w małej ilości 
wody, aż zmiękną. Wszystko razem zblendować, przełożyć do okrą-
głej foremki. Na górę wcisnąć owoce. Piec w temp. 180 st. Celsjusza 
ok. 40 minut.

Muffinki

Składniki:
2 szklanki mąki pełnoziarnistej
1 łyżeczka soli
pół szklanki brązowego cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
pół łyżeczki sody oczyszczonej
2 jajka
1 szklanka chudego mleka albo kefiru
pół szklanki musu jabłkowego
posiekane orzechy

Wykonanie:
Wymieszać mąkę, sól, cukier, sodę i proszek do pieczenia. Lekko 

ubić jajka, dodać do nich mleko i mus jabłkowy. Wszystko wlać do 
miski z suchymi składnikami, dodać bakalie. Wymieszać. Nałożyć 
ciasto do foremek. Piec w 200 st. C bez termoobiegu przez 15-18 
min, aż muffiny nabiorą złotawo-brązowego koloru.
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Czasowe wyrejestrowanie 
wróci po latach?
Ostatnio weszły w życie przepisy, które zmieniają 
zasady przeprowadzania badań technicznych samo-
chodów, ale i innych maszyn, na bardziej restrykcyj-
ne. Przy okazji tego tematu, rolnicy postulują o przy-
wrócenie czasowego wyrejestrowania pojazdów. 

Szkodniki

Finanse

Szkolenie

Ciekawostki

Zaliczki na finiszu

Znać prawa i obowiązki 

Mistrzostwa przyszłości

Śmietka wciąż groźna
To ostatnie dni wegetacji rzepaku ozimego. Rośliny atakowane są przez niebez-
pieczną śmietkę, która występuje licznie z powodu zakazu stosowania zapraw 
neonikotynoidowych.

To już niemal koniec wypłat zaliczek dopłat bezpo-
średnich. Do 16 listopada trafiły do 1,15 mln rolników.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza 30 listopada na 
szkolenie z zakresu kontroli podatkowych.

Na początku listopada najtęższe umysły z USA zmierzyły się w agBot Challenge. 
To nieoficjalne mistrzostwa świata nowych robotów, które mają pomóc farme-
rom. Jakie innowacje przypadły do gustu jury?

Prawo

Karpie już czekają 
RYNEK  Rozpoczyna się sezon żniwny u właścicieli stawów. Kar-
pie trafiają teraz do specjalnych zbiorników, gdzie nieco stracą 
na wadze, ale za to ich mięso nabierze lepszego smaku

Czasowe wyrejestrowanie 
pojazdów funkcjonowało do 1997 
roku. Później weszły zmiany, zmu-
szając rolników do sprzedaży nie-
używanych pojazdów rolniczych. 
W przeciwnym razie trzeba było 
opłacić stosunkowo drogą polisę 
OC. Pieniądze uciekały z domo-
wych budżetów, a stojący w rogu 
podwórza ciągnik nie mógł prze-
cież spowodować wypadku, skoro 
nie był używany. 

Niektórzy posłowie starają się 
przywrócić stan prawny sprzed 
dwudziestu lat. Podobnego zdania 
jest także Krajowa Rada Izb Rolni-

czych. Argumenty są bardzo roz-
sądne. „Wobec nowych przepisów 
dotyczących przeglądów technicz-
nych pojazdów, przy jednocze-
śnie wysokich składkach OC, wielu 
rolników nie stać na dodatkowe 
koszty utrzymania swoich maszyn. 
Proponujemy, by polscy rolnicy 
mieli taką samą możliwość jak rol-
nicy niemieccy czasowego wyreje-
strowania pojazdu. Przedsiębiorcy 
mogą również wyrejestrować swo-
je pojazdy, takie jak samochody 
ciężarowe i przyczepy” – czytamy 
w komunikacie KRIR. 

(pw)

Wypłata zaliczek rozpoczę-
ła się 16 października i przebie-
gła sprawnie. Do 16 listopada na 
kontach rolników znalazło się 
przeszło 7 mld zł. Dodajmy, że 
łącznie na wypłatę dopłat prze-
znaczono w budżecie państwa 10 
mld zł. W pierwszej kolejności za-
liczki otrzymali rolnicy z terenów 
uznanych za dotknięte klęską 
żywiołową, w tym z zachodniej 
i północnej części naszego re-
gionu. Wypłata pozostałej części 
dopłat powinna zakończyć się do 

30 czerwca przyszłego roku. Naj-
dłużej na pieniądze poczekają ci 
gospodarze, u których odbywać 
się będą kontrole.

Od 16 października trwa wy-
płata zaliczek ONW oraz płat-
ności rolno-środowiskowych. 
Wnioski o dopłaty w zamian za 
gospodarowanie na trudnych te-
renach złożyło 750 tys. rolników. 
Na płatności rolno-środowiskowe 
załapało się 86 tys. rolników. 

(pw)

Szkolenie odbędzie się 30 
listopada o godz. 10.00 w Przy-
sieku pod Toruniem. Rolnicy po-
znają m.in. uprawnienia organów 
podatkowych oraz prawa, jakie 
mają podczas kontroli. Ciekawym 
tematem będzie także korekta 
podatku VAT przez wierzyciela 

i dłużnika. Organizatorzy przypo-
mną również o obowiązku prze-
syłania ewidencji VAT w formie 
Jednolitego Pliku Kontrolnego od 
1 stycznia 2018 r. Będzie to doty-
czyć zarejestrowanych „vatow-
ców”. 

Urzędnicy skarbówki w go-

spodarstwach najczęściej spraw-
dzają poprawność zwrotów VAT. 
Przy okazji przeglądają faktury 
i porównują z deklaracją. 

Zgłoszenia na szkolenie przyj-
mowane są do 27 listopada pod 
numerem telefonu 667 662 779.

(pw)

Konkurs jest dotowany przez 
wielkie koncerny, którym zależy 
na tym, by przechwycić ciekawe 
pomysły amatorskich zespołów 
i małych firm. Być może jest to 
dobry pomysł do przeniesienia 
na polski grunt. 

W dziedzinie maszyn do 
uprawy kukurydzy wygrał pro-
jekt farmera z Indiany, który 

zautomatyzował traktor i siew-
nik do tego stopnia, że ten sa-
modzielnie obsiał pole. W za-
mian wynalazca wygrał 25 tys. 
dolarów. Druga nagroda trafi-
ła do gospodarstwa o swojsko 
brzmiącej nazwie Muchowski, 
prowadzonego przez Patricka 
i Gail Muchowskich. Małżeństwo 
interesuje się budową autono-

micznych pojazdów rolniczych. 
Uznanie zyskał ich siewnik, 
który z imponującą szybkością 
umieszcza w glebie sadzonki. 
Największe zdziwienie wywołała 
nagroda dla zaledwie 12-letniego 
pasjonata robotyki, który skon-
struował urządzenie do pielenia 
upraw warzywnych. 

(pw)

Niestety, ten rok nie będzie 
najlepszy, jeśli chodzi o ilość karpia 
na rynku, co oznacza wzrost cen. 
Kilogram ryby może kosztować od 
14 zł w sieciach sklepów aż do 20 zł 
na rynkach. Chłodne lato i mokry 
wrzesień spowolniły wzrost karpi, 
dlatego okazy nie będą zbyt impo-
nujące. Średnia waga ryby wynie-
sie od 1,5 do 1,8 kg.

Na zwyżkę ceny wpływa rów-

nież koszt produkcji. Ryby karmio-
ne są zbożem, a to zdrożało. Nie 
wiadomo, co będzie za rok, gdy na 
cenę wpłyną jeszcze stawki opłat 
wodnych. 

Właściciele stawów narzekają 
także na niewielką ilość narybku, 
który padł ofiarą licznych drapież-
ników. Największym wrogiem jest 
kormoran. Ptak potrafi dziennie 
zjeść nawet pół kilograma ryb. 

Jest pod ochroną, więc właściciele 
stawów tylko bezradnie rozkładają 
ręce.

Karpie stanowią połowę ho-
dowanych w Polsce ryb słodko-
wodnych. Na polskich stolach 
goszczą od średniowiecza, a po 
wojnie stały się najpopularniejszą 
rybą wigilijną. Hodowla trwa aż 3 
lata. 

(pw)

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655
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Śmietka atakuje najczęściej 
na polach, gdzie panuje mono-
kultura i rzepak był siany od kil-
ku lat. W ubiegłym roku podgry-
zała korzenie aż do pierwszych 
przymrozków. Podobnie jest 
w tym sezonie.

Śmietka to niewielka mu-
chówka. Problemem są jej larwy 
mierzące ok. 7 mm. Podgryzając 
korzenie, powodują powstanie 

brązowych przebarwień oraz 
sprzyjają gniciu. Uszkodzona ro-
ślina może gorzej znieść zimę lub 
obumrzeć. Okazy, które prze-
trwają, są bardziej narażone na 
choroby grzybowe, np. zgniliznę 
kapustnych. 

Próg szkodliwości szkodnika 
to 1 śmietka w żółtym naczyniu 
na 3 dni. Niestety, ostatnie do-
niesienia z południa Polski mó-

wią o kilkudziesięciu muchów-
kach złapanych w ciągu kilku dni. 
To tam straty są najwyższe i się-
gają 20-30 proc. upraw. 

Ostatnie pokolenie muchów-
ki pojawia się w październiku. Do 
zwalczania śmietki służą insekty-
cydy oferowane przez różne fir-
my specjalizujące się w produkcji 
środków ochrony roślin. 

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Podatki pod lupą ministerstwa 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nowym pra-
wem, corocznie samorządowe organy podatkowe mają 
przekazywać resortowi � nansów raporty o podatku od 
nieruchomości, rolnym i leśnym. Do tej pory nie było 
takiego obowiązku. Sprawozdawczość budżetowa gmin 
i miast na prawach powiatu dotyczy jedynie dochodów 
budżetowych, a także skutków obniżania górnych granic 
stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień 
oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na 
podstawie ordynacji podatkowej.

Sięgnij po fundusze z Europy  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

w Grudziądzu zaprasza 30 listopada w godz. 9.00-

12.00 na spotkanie informacyjne „Twój start w bizne-

sie”. Jest ono skierowane do osób niepracujących/bier-

nych zawodowo (zarejestrowanych w urzędzie pracy 

lub nie), które chcą otworzyć działalność gospodarczą. 

Przedstawione zostaną dostępne formy wsparcia ze 

środków unijnych, m.in. bezzwrotne dotacje, wsparcie 

pomostowe, pożyczki, działania szkoleniowo-dorad-

cze. Spotkanie odbędzie się w oddziale Wojewódzkie-

go Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu przy ul. 

Waryńskiego 4, sala B-25. Wstęp jest bezpłatny. 

Rządzący zajmą się ochroną zwierząt 

Posłowie PiS złożyli w Sejmie RP projekt nowelizacji 
ustawy o ochronie zwierząt. Propozycja obejmuje m.in. 
zakaz trzymania psów na uwięzi, hodowli zwierząt na 
futra czy wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Psy na 
obszarze całego kraju mają podlegać obowiązkowemu 
oznakowaniu mikrochipem. Rejestr ma prowadzić Główny 
Lekarz Weterynarii, dla lepszej identy� kacji zwierząt. Po-
nadto do zadań gmin ma należeć m.in. opieka nad wolno 
bytującymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz steryli-
zacja albo kastracja, po których ma nastąpić powrót do 
naturalnego środowiska. 

Są pieniądze na zabytki 

Do 15 grudnia samorządy mogą składać wnio-ski o przyznanie wsparcia na realizację prac kon-serwatorskich i robót budowlanych w zabytko-wych obiektach naszego regionu w 2018 roku. Wnioski, które wpłyną do 30 listopada mogą liczyć na uwagi z możliwością poprawy. W tym roku samorząd województwa przeznaczył 10 mln zł na realizację ponad 200 tego rodzaju przedsięwzięć.  Oprócz remontów (np. naprawa cieknących dachów w budynkach kościelnych), nie brakuje też projektów z zakresu renowacji, odnowy i konserwacji fresków czy ołtarzy. 

Gmina wpisze dłużnika do rejestru 

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które 
ma uregulować wprowadzanie danych do Rejestru Należności Pu-
blicznoprawnych. W spisie znajdą się informacje o należnościach pie-
niężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wie-
rzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego lub jednostka samorządu 
terytorialnego. Informacje o dłużniku do bazy doda także pracownik 
jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy uzyskają dostęp do 
rejestru po złożeniu odpowiedniego wniosku, przesłanego w formie 
elektronicznej na skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr. 

Kary za cofnięcie licznika 

W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości 
Zbigniew Ziobro ogłosił na konferencji prasowej 
zamiar wprowadzenia kar za ingerencję w stan 
licznika w aucie. Osobie, która dopuści się takiego 
czynu ma grozić od trzech miesięcy do pięciu lat 
więzienia. – Zagrożenie karne jest takie samo dla 
właściciela, jak i dla wykonawcy, mechanika – tłu-
maczył minister Ziobro. Przy każdej kontroli policja, 
straż graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, 
żandarmeria wojskowa i służby celne będą musia-
ły spisać aktualny stan licznika kontrolowanego 
samochodu. Dane tra� ą do centralnej ewidencji 
pojazdów.

Zasady prewencji wypadkowej z podpisem prezydenta   

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Przepisy mają unor-
mować tryb i zasady � nansowania ze środków Funduszu Wypadkowego 
akcji zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. No-
welizacja ustala � nansowanie prewencji wypadkowej na poziomie 1 proc. 
należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe. Zasady konkursów dla 
przedsiębiorców, którzy chcą polepszyć warunki pracy, będzie ustalał prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Merytoryczną oceną wniosków  zajmie 
się Centralny Instytut Ochrony Pracy. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycz-
nia 2018 roku.
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Najbardziej potrzebujący mieszkańcy 
Polski otrzymają nieodpłatnie paczki z żyw-
nością, ciepłe, pełnowartościowe posiłki, 
wezmą udział w  warsztatach i  szkoleniach 
realizowanych w  ramach działań towarzy-
szących, których celem jest włączenie ich 
do społeczności lokalnych i poprawa sytu-
acji życiowej.

Beneficjentami są osoby i rodziny o ni-
skich dochodach miesięcznych, nie prze-
kraczających 1268 zł dla osoby samotnej 
i 1028 zł dla osoby w rodzinie i jednocze-
śnie spełniające kryteria określone w art. 
7 ustawy o  pomocy społecznej tj. znaj-
dujące się w  trudnej sytuacji wynikającej 
np. z  ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 
bezrobocia, niepełnosprawności, długiej 
lub ciężkiej choroby, przemocy w  rodzi-
nie, alkoholizmu, narkomanii, bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i  prowadzeniu gospodarstwa domowego 
(zwłaszcza w  rodzinach wielodzietnych) 
poszkodowania w  wyniku zdarzeń loso-

wych (pożar, powódź, klęska żywiołowa) 
czy trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego

Potrzebujący otrzymają paczki z  żyw-
nością, posiłki na podstawie skierowań 
z  najbliższego ośrodka pomocy społecz-
nej (OPS). Skierowania zawierają kontakt do 
najbliższej organizacji wydającej żywność 
i  posiłki realizującej dystrybucję. Ośrodki 
pomocy społecznej mogą też przekazywać 
listy uprawnionych bezpośrednio do punk-
tów prowadzących dystrybucję, o ile zgodzą 
się na to otrzymujący pomoc. Skierowanie 
do placówki wydającej żywność zawiera in-
formację o sytuacji życiowej i dochodowej. 
Dokument wypełnia pracownik OPS. Dzieci 
mogą regularnie dostawać posiłki we wska-
zanych placówkach niezależnie od paczek 
cyklicznie przekazywanych rodzinom. 

Osoba zainteresowana otrzymaniem 
pomocy może też złożyć oświadczenie bez-
pośrednio w  organizacji wydającej żyw-
ność, ale wówczas wymaga ono jeszcze za-

twierdzenia przez właściwy OPS (pracownik 
tej organizacji dopełni formalności związa-
nych z  wydaniem przez OPS skierowania). 
W  przypadku, gdy z  pomocy chce skorzy-
stać osoba bezdomna, wówczas składa ona 
oświadczenie w organizacji wydającej żyw-
ność - bez konieczności przedstawiania go 
w OPS.

Jedno skierowanie wystarczy na cały 
czas obowiązywania podprogramu, czyli do 
czerwca 2018 r

Artykuły spożywcze są wydawane za 
pośrednictwem sieci utworzonej przez 
cztery ogólnopolskie organizacje partner-
skie: Federację Polskich Banków Żywno-
ści (FPBŻ), Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej (PKPS), Caritas Polska i Polski Czerwony 
Krzyż (PCK). Współpracują one z regionalny-
mi i  lokalnymi   organizacjami partnerskimi, 
które bezpośrednio docierają do potrzebu-
jących. Informacje o  możliwości uzyskania 
pomocy oraz o  organizacjach dystrybuują-
cych żywność można uzyskać kontaktu-
jąc się z  organizacjami partnerskimi FPBŻ, 
PKPS, Caritas i PCK (np. za pośrednictwem 
ich stron internetowych bądź telefonicznie).

Potrzebujący otrzymują paczki z  pro-
duktami do przygotowania posiłków, na 
ogół z  dłuższym terminem przydatności 

do spożycia. Znajdują się wśród nich arty-
kuły warzywne i owocowe (groszek z mar-
chewką, fasola biała, koncentrat pomidoro-
wy, buraczki, powidła śliwkowe), makarony, 
ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maśla-
ne, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrze-
wający, artykuły mięsne (gulasz wieprzo-
wy z  warzywami, szynka drobiowa, szynka 
wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, fi-
let z makreli w oleju), cukier, olej rzepakowy. 
Oprócz produktów, potrzebujący otrzymują 
także posiłki.

Program Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa to nie tylko dystrybucja artykułów 
spożywczych, lecz także wsparcie dla osób 
znajdujących się w  trudnym położeniu ży-
ciowym i  materialnym. Służą temu warsz-
taty kulinarne dla różnych grup wiekowych, 
dietetyczne i  dotyczące zdrowego żywie-
nia, czy o  zarządzaniu budżetem domo-
wym (z  uwzględnieniem wszystkich źródeł 
przychodów, w  tym także darów żywno-
ściowych), a  także programy edukacyjne 
dotyczące niemarnowania żywności. Reali-
zowane są również działania dodatkowe 
w formie tworzenia grup wsparcia dla osób 
starszych, samotnych, matek z dziećmi, po-
moc terapeutów i  psychologów dla zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, a także 
inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, 
których celem jest wyjście z ubóstwa. 

-
-
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Według nowych przepisów, za badanie techniczne pojazdu należy zapłacić przed rozpoczęciem go

Jedną z ważniejszych zmian, 
które wprowadziła nowelizacja, 
jest obowiązek uiszczenia opłaty 
za badanie techniczne pojazdu 
jeszcze przed jego rozpoczęciem. 
W przypadku samochodów oso-
bowych stawka nie uległa zmianie 
i, tak jak do tej pory, wynosi 99 
złotych. Diagnosta każdorazowo 
dokonuje odpowiednich wpisów 
do systemu Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców. Wszelkie 

usterki wykryte podczas badania 
są tam opisane. Właściciel pojaz-
du musi mieć świadomość, że nie 
uniknie naprawy, nawet jeśli uda 
się do zaprzyjaźnionej innej sta-
cji. 

– W przypadku wykrycia 
usterki, właściciel powinien usu-
nąć ją w ciągu 14 dni – mówi Ste-
fan Zarębski, właściciel okręgowej 
stacji diagnostycznej. - Wtedy 
może się zgłosić ponownie na ba-

Nowe badania techniczne
DLA ZMOTORYZOWANYCH  Od 13 listopada obowiązują zmienione przepisy dotyczące badań technicz-
nych pojazdów. Czy są one dla nas korzystne?

danie do tej samej stacji i zapłaci 
za przegląd tylko ok. 13-36 zł. Kwo-
ta jest zależna od tego, jaka to była 
usterka, np. usunięcie niespraw-
ności w układzie hamulcowym 
to 20 zł, usunięcie niesprawnego 
oświetlenia - 14 zł. W przypadku 
przekroczenia terminu 14 dni lub 
wykonania badań w innej stacji, 
opłata za badanie techniczne wy-
niesie pełną stawkę. We wszyst-
kich stacjach kontroli pojazdów 

funkcjonuje system komputero-
wy CEPiK. W naszym przypadku 
działa on bez zarzutu i klienci są 
obsługiwania na bieżąco.

W wyniku tych zmian wszyscy 
diagności mają dostęp do pełnych 
danych badanego pojazdu. Wy-
starczy tylko wprowadzić numer 
rejestracyjny i markę pojazdu, by 
można go zweryfikować.

Centralna Ewidencja Pojaz-
dów i Kierowców jest dobrym 

systemem. Gromadzi wiele da-
nych, między innymi informacje 
o zabezpieczeniach na pojazdach, 
dane o szkodach komunikacyj-
nych, zatrzymanych dowodach 
rejestracyjnych. Wszystko to ma 
wpłynąć na poprawę bezpie-
czeństwa użytkowników dróg. Na 
pewno zmiany te ucieszą również 
wszystkich nabywców pojazdów 
z tzw. drugiej ręki.

Tekst i fot. (Maw)
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Komisariat - serial
09:05 Mam prawo odc. 9
09:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 50
10:10 Doktor Quinn odc. 13 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 7 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Dzika Iberia odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 140 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 39 - 
serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3208 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 74
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 238 
- serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Ostatnie tajemnice nazistów 
 - dokumentalny 
00:35 S.W.A.T. - jednostka
  specjalna odc. 2 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 79 - serial 

06:20 Szpital odc. 197 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 130 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 161 - serial

09:45 Brzydula odc. 162 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 472 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 131 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 371 - serial 

14:55 Szpital odc. 198 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 2 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 163 - serial

18:30 Brzydula odc. 164 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 473 - serial 

20:00 Wakacje w krzywym zwierciadle 

 - komedia 

22:10 Oszuści odc. 3 s. 1 - serial

23:10 Niewierni odc. 3 - serial

00:10 Showtime - komedia 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 1
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 2
07:25 Kacze opowieści odc. 30 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 57 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 58 - serial
09:00 V.I.P. odc. 10 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 40 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji odc. 170 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 164 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 165 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 166
15:00 Dom nie do poznania odc. 4
16:00 Esmeralda odc. 41 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 171 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 357 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 151 - serial
21:00 Klucz do koszmaru - horror 
23:15 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial
23:45 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial
00:10 Spadkobiercy odc. 76

06:00 To moje życie! 
 odc. 167 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 21 s. 3 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 7 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 14 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny
 odc. 9 s. 7 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4 - serial
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 264 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 16 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 5 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 6 - serial
17:15 Wojny magazynowe: 
 Kanada odc. 26 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 333 s. 15 - serial
20:00 Fred Claus - brat Świętego 
 Mikołaja - komedia 
22:20 Cudotwórca - komedia 
00:50 American Pie: księga miłości 
 - komedia 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 59

08:05 Dezerterzy odc. 63

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Którędy po sztukę odc. 62

09:15 Kapitan z „Oriona” 

 - dramat obyczajowy 

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 7 - serial

12:40 Bardzo starzy oboje - obyczajowy 

13:20 Wezwanie - dramat obyczajowy 

14:45 Błękitny pokój 

 - dramat obyczajowy 

15:25 Chuligan literacki 

16:00 Kapitan z „Oriona” 

 - dramat obyczajowy

17:45 Studio Kultura - rozmowy 

18:05 Jutro nas nie będzie 

 - dokumentalny 

19:40 Kamienica - animowany 

19:50 Drżące trąby - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Działa Navarony - wojenny 

23:05 Zakładka odc. 12

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 59

23:45 Tropicalia - dokumentalny 

01:20 Szklane usta 

 - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 358
06:55 Sidła strachu - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 53
08:35 Allewizja odc. 52
09:20 Znak orła odc. 3 - serial
09:55 Kronika olimpijska odc. 5
10:20 Kronika olimpijska odc. 6
11:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 16 - serial
12:05 Flesz historii 
12:20 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 9
12:40 Nowe Ateny odc. 63, 
13:40 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
14:10 Sensacje XX wieku odc. 1
15:00 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 71 - serial
15:35 Świadectwo historii. 
 50 lat po zamachu na JFK 
 - dokumentalny
16:45 Londyńskie dni generała 
 Sikorskiego - serial
17:50 Czas honoru odc. 44 - serial
18:45 Taśmy bezpieki odc. 27
19:25 Sensacje XX wieku odc. 2
20:15 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:45 Zagubiony żołnierz Hitlera 
 - dokumentalny 
21:50 Boża podszewka odc. 10 
 - serial
23:00 Spór o historię odc. 160
23:40 Ośmiornica odc. 47 s. 6 
 - serial
00:50 Czarny serial odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Młodzi Światu
09:40 Naprotechnologia odc. 7
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Historia i architektura 
 Polski w rysunkach prof. 
 Ryszarda Natusiewicza 
11:45 Jerash starożytne 
 miasto Jordanii 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa - dokument 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Uśmiechnij się z Kiepurą 
 - Kiepura w słonecznej Italii
15:00 Nieoczekiwana podróż 
 - dokumentalny 
15:35 Adoracja w Kalkucie 
 - 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 Kapłan pro-life 
 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Sequela - Pójdź za mną! 
 - 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. 13 - 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 Fundusze Europejskie odc. 4
22:30 Peru-Piura - dokumentalny 

06:00 Rodzinka.pl odc. 185 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 21
07:05 M jak miłość odc. 171 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1746 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 491 - serial
12:40 Tylko z tobą odc. 30 - serial
13:40 Na sygnale odc. 85 - serial
14:15 Dzika przyroda Bliskiego i 
Środkowego Wschodu 
 odc. 3 - dokumentalny 
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 686 - serial
16:30 Koło fortuny
17:05 Nadzieja i miłość odc. 59 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1746 - serial
20:05 Barwy szczęścia
  odc. 1747 - serial
20:40 Pierwsza randka odc. 24
21:45 Miasto skarbów odc. 11 - serial
22:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 5 - serial 
23:40 Zderzenie ze śmiercią - horror 
01:15 Bridget Jones - w pogoni 
 za rozumem 
 - komedia romantyczna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2130

10:55 Ukryta prawda odc. 838 - serial

12:00 Szkoła odc. 490 - serial

13:00 19+ odc. 191 - serial

13:30 Szpital odc. 727 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 5

15:30 Szkoła odc. 491 - serial 

16:30 19+ odc. 192 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 839 - serial 

18:00 Szpital odc. 728 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 10

19:50 Uwaga! odc. 5140

20:10 Doradca smaku odc. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2587 - serial

20:55 Milionerzy odc. 105

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 16

22:35 Jack Strong - thriller 

01:10 Sęp - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 561 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 768 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 769 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 68 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 360 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 288 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 689 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2574 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 735 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3516
16:30 Na ratunek 112 odc. 179 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 167 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2575 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 421 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 106
21:10 Przyjaciółki odc. 122 - serial
22:15 Zdrady odc. 123 - serial 
23:20 Gra o życie - sensacyjny 
01:25 Tajemnice losu odc. 2857

09:10 Brzydula 07:25 Kacze opowieści 20:00 Fred Claus - brat 
Świętego Mikołaja 08:05 Dezerterzy 14:10 Sensacje XX wieku

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

Rok 1970, szczyt potęgi Związku Radzieckiego. 
W Polsce pułkownik Ryszard Kukliński decyduje się 
na współpracę z Centralną Agencją Wywiadowczą 
Stanów Zjednoczonych. 11 lat przekazuje USA 
plany Rosjan.

Fred zawsze żył w cieniu brata, Mikołaja. Kiedy 
wpada w tarapaty, z pomocą przychodzi Mikołaj, 
który stawia warunek _ w zamian za pomoc Fred 
ma rozpocząć pracę w fabryce zabawek Świętego 
Mikołaja.

„Fred Claus - brat Św. Mikołaja”
(2007r.) TV Puls 20:00

„Jack Strong”
(2014r.) TVN 22:35
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial
09:10 Rodzinny ekspres odc. 10
09:50 Doktor Quinn odc. 14 - serial
10:45 Downton Abbey 
 odc. 8 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność 
 w rolnictwie odc. 5
12:55 Dzika Iberia odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 141 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 40 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3209 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 75
18:55 Mam prawo odc. 11
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 9
21:25 Życie jest piękne 
 - komediodramat 
23:30 Wersja ostateczna - thriller 
01:10 Nigdy nie mów nigdy 
 - sensacyjny 

05:20 Ukryta prawda odc. 80 - serial 

06:20 Szpital odc. 198 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 131 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 163 - serial

09:45 Brzydula odc. 164 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 473 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 132 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 372 - serial 

14:55 Szpital odc. 199 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 3 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 165 - serial

18:30 Brzydula odc. 166 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 474 - serial 

20:00 Człowiek w żelaznej masce 

 - historyczny 

22:40 Pierwsza piątka - komedia 

00:55 Zabójcza broń odc. 8 s. 1 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 2
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 3
07:25 Kacze opowieści odc. 31 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 59 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 60 - serial
09:00 V.I.P. odc. 11 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 41 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 171 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 166 - serial 
13:00 Galileo odc. 652
14:00 Galileo odc. 653
15:00 Dom nie do poznania odc. 236
16:00 Esmeralda odc. 42 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 172 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 8 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 148 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 149 - serial
23:00 Klucz do koszmaru - horror
01:10 Powrót wilka czarnego 
 - dokumentalny 

06:00 To moje życie! 
 odc. 168 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 s. 3 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 7 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 15 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 7 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 4 - serial
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 265 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 17 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 6 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 7 - serial
17:15 Wojny magazynowe: Kanada 
 odc. 27 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 334 s. 15 - serial
20:00 Zastępca - sensacyjny 
21:55 Prowokacja - sensacyjny 
23:35 Ostatni skaut - sensacyjny 
01:55 Zobacz to! 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 60
08:10 Kronos odc. 4
09:00 Informacje kulturalne 
09:25 Duże zwierzę - obyczajowy 
10:45 Którędy po sztukę odc. 62
11:00 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 1 - serial
12:05 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 2 - serial
13:05 Informacje kulturalne 
13:20 Dni Grażyny Bacewicz 
 - I Koncert 
 skrzypcowy i „Pensieri notturni” 
13:50 Witold Lutosławski 
 - IV Symfonia 
14:30 Engagement - obyczajowy 
15:40 Pegaz odc. 56
16:45 Duże zwierzę - obyczajowy
18:05 Studio Kultura - rozmowy 
18:25 Przyjaciele na 33 obroty 
 - dokumentalny 
19:35 Biennale Malarstwa 
 Bielska Jesień 2017 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wstęp do fi lmu odc. 74
20:25 Marzenia o karierze 
 - komedia muzyczna 
22:05 Tygodnik kulturalny 
22:45 Dziennik fi lozofa odc. 60
23:00 Dominik Wania Trio - Ravel 
00:15 Działa Navarony - wojenny

06:50 Był taki dzień odc. 359
06:55 Londyńskie dni generała 
 Sikorskiego - serial
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 54
08:35 Allewizja odc. 53
09:25 Znak orła odc. 4 - serial
10:00 Artysta i niepokój wieku. 
 Henryk Sienkiewicz, 1846-1916 
 - dokumentalny 
11:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 17 - serial
12:05 Taśmy bezpieki odc. 27
12:35 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 16 - serial
13:05 Podróże z historią odc. 37
13:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:15 Sensacje XX wieku odc. 2
15:05 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
 odc. 13
15:40 Pompeje: piwnica szkieletów 
 - dokumentalny
16:50 Obrona Lwowa - dokumentalny
17:55 Czas honoru odc. 45 - serial
18:55 Z archiwum IPN odc. 49
19:35 Sensacje XX wieku odc. 3
20:25 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 13
20:55 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 6 - serial
21:50 Boża podszewka 
 odc. 11 - serial
23:00 Szerokie tory odc. 124
23:35 Ośmiornica odc. 48 s. 6 - serial
00:45 Ułańska ballada 
 odc. 3 - przygodowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 13 - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
10:15 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
10:45 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
11:15 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Proces przeciwko szatanowi 
 - obyczajowy 
14:00 Święty na każdy dzień
14:05 Świt nadziei - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Kierunek Syberia odc. 3 - serial
17:00 Fundusze Europejskie odc. 5
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. 8 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu odc. 27

06:00 Rodzinka.pl odc. 186 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 88
07:05 M jak miłość odc. 172 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1747 - serial
11:45 Na sygnale odc. 86 - serial
12:15 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
12:25 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
12:55 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
13:20 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
13:35 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
13:45 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
14:15 Nurty reformacji w Polsce 
 - dokumentalny 
14:50 Było, nie minęło - ekstra odc. 11
15:30 Janosik odc. 8 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 60 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1747 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1748 - serial
20:40 O mnie się nie martw 
 odc. 90 s. 7 - serial
21:40 Rodzinka.pl odc. 221 - serial
22:10 Pod wspólnym niebem 
 odc. 10 - serial
22:50 Zabić Kennedy’ego - thriller 
00:30 Zderzenie ze śmiercią - horror 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2131

10:55 Ukryta prawda odc. 839 - serial

12:00 Szkoła odc. 491 - serial

13:00 19+ odc. 192 - serial

13:30 Szpital odc. 728 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 5

15:30 Szkoła odc. 492 - serial 

16:30 19+ odc. 193 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 840 - serial 

18:00 Szpital odc. 729 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 11

19:50 Uwaga! odc. 5141

20:00 World War Z - sensacyjny 

22:35 Sęp - thriller

01:15 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 562 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 770 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 771 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 69 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 361 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 289 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 690 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2575 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 736 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3517
16:30 Na ratunek 112 odc. 180 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 168 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2576 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 422 - serial
20:05 Disco Attack 
23:05 xXx II: Następny poziom 
 - sensacyjny 
01:30 Dobranoc, kochanie 
 - komedia romantyczna 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 12:05 Wielka miłość 
Balzaka 17:55 Czas honoru

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

Gerry Lane wiedzie spokojne życie u boku rodziny. 
Pewnego dnia na świecie zaczyna rozprzestrzeniać 
się wirus zamieniający ludzi w zombie. Gerry 
dołącza do zespołu ONZ, który próbuje zwalczyć 
epidemię.

Związani obietnicą „jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego” muszkieterowie postanawiają zemścić 
się na okrutnym królu, osadzając na tronie jego 
brata, przetrzymywanego w więzieniu w żelaznej 
masce.

„Człowiek w żelaznej masce”
(1998r.) TVN 7 20:00

„World War Z”
(2013r.) TVN 20:00
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14:15 Ojciec Mateusz

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl odc. 292
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 14
08:10 Zawodowcy - western 
10:15 Ptaki ciernistych krzewów. 
 Utracone lata odc. 1 - serial
11:10 Ptaki ciernistych krzewów. 
 Utracone lata odc. 2 - serial
12:05 Studio Raban odc. 10
12:35 Rolnik szuka żony odc. 11 s. 4
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 168
14:15 Ojciec Mateusz 
 odc. 238 - serial
15:00 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 24 s. 3 - serial
15:55 Puchar Świata w Ruce 
 - skoki narciarskie 
16:15 Puchar Świata w Ruce 
 - skoki narciarskie 
17:20 Teleexpress 
17:25 Puchar Świata w Ruce 
 - skoki narciarskie 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 76
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Komisarz Alex odc. 128 - serial
21:10 Chiński zodiak - sensacyjny 
23:05 Kariera Nikosia Dyzmy 
 - komedia 
01:05 Życie jest piękne 
 - komediodramat

05:45 Ukryta prawda 

 odc. 81 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Druga szansa 

 odc. 12 - serial

09:55 Druga szansa 

 odc. 13 - serial

10:55 Brzydula odc. 157 - serial

11:25 Brzydula odc. 158 - serial

12:00 Brzydula odc. 159 - serial

12:35 Brzydula odc. 160 - serial

13:05 Brzydula odc. 161 - serial

13:40 Brzydula odc. 162 - serial

14:15 Kosmiczny mecz - komedia 

16:00 Człowiek ze stali 

 - sensacyjny 

19:00 Showtime - komedia 

21:05 Ojciec chrzestny III 

 - sensacyjny 

00:40 Tabloid: historia seksskandalu 

 - dokumentalny 

06:00 Kacze opowieści odc. 32 - serial
06:35 Kacze opowieści odc. 33 - serial
07:00 Kacze opowieści odc. 34 - serial
07:35 Kacze opowieści odc. 35 - serial
07:55 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 1 - serial
08:25 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 2 - serial
08:55 Gryf z krainy ciemności 
 - fantastyczny 
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 355 - serial
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 356 - serial
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 357 - serial
13:50 STOP Drogówka odc. 167
14:50 Camp Rock - komedia muzyczna 
16:50 Zaginiony ląd - przygodowy 
19:00 Galileo odc. 654
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 150 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 151 - serial
00:00 Tajemniczy anioł - sensacyjny 

06:00 Niesamowite! odc. 11 - serial 

06:30 Niesamowite! odc. 12 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 34 s. 3

07:50 Lekarze na start odc. 44 - serial

08:35 Lekarze na start odc. 45 - serial

09:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6 - serial

11:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 7 - serial

12:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 8 - serial

12:55 Powrót do przyszłości III 

 - komedia 

15:35 Piękna i bestia - fantastyczny 

17:50 Król Skorpion III: Odkupienie 

 - sensacyjny 

20:00 Ostatni skaut - sensacyjny 

22:05 Inferno: Piekielna walka 

 - sensacyjny 

00:00 Naznaczony: rozdział 3 

 odc. 3 - horror 

08:00 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 6 - serial
08:40 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 7 - serial
09:20 Informacje kulturalne 
09:35 Tyle słońca w całym mieście.
 Niezapomniane przeboje 
 Anny Jantar 
10:35 Pies na środku drogi 
 - obyczajowy 
11:25 Vistuliada odc. 6
12:00 Tygodnik kulturalny 
12:55 Szlakiem Kolberga odc. 18
13:35 Barwy ochronne 
 - dramat obyczajowy 
15:15 Którędy po sztukę odc. 62
15:25 Wydarzenie aktualne 
16:00 Wstęp do fi lmu odc. 10
16:05 Zawieście czerwone latarnie 
 - dramat 
18:20 Dranie w kinie odc. 13
19:00 Jubileuszowy Międzynarodowy 
 Konkurs Dyrygentów im. 
 Grzegorza Fitelberga 
 - transmisja z Filharmonii Śląskiej 
 w Katowicach 
21:45 Pod elektrycznymi chmurami 
 - dramat 
00:10 Utopia odc. 3 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 360
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 16 - serial
07:55 Zakochaj się w Polsce odc. 13
08:25 Dziedzictwo regionów odc. 7
08:50 „...swego nie znacie...” 
 - katalog zabytków odc. 45
09:15 Gazda z Diabelnej odc. 4
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 119
10:40 Ginące cywilizacje 
 odc. 15 - serial
11:45 Wielka piątka Azji odc. 1 - serial
12:55 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
14:00 Szerokie tory odc. 109
14:35 Wielka gra odc. 39
15:35 Spór o historię odc. 52
16:25 Ułańska ballada 
 odc. 3 - przygodowy
17:20 #dziedzictwo odc. 3
18:00 Ród Gąsieniców odc. 4
19:15 Zagubiony żołnierz Hitlera 
 - dokumentalny 
20:20 Lalka odc. 7 - serial
21:50 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 6 - serial
22:45 Piwna historia - dokumentalny 
23:25 Ostatni bej Bałkanów 
 odc. 2 - dokumentalny 
01:10 Był bunt - dokumentalny 
02:20 Polskie bitwy 
 odc. 1 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
10:30 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Józef z Egiptu odc. 27 - serial
14:40 Effetha - okno na świat 
 - dokumentalny 
15:30 Ziemia Święta - ziemia 
 bez chrześcijan - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 z udziałem gości z X 
 Międzynarodowego Kongresu 
 ”Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia”
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
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 Boscy poszukiwacze 

05:55 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu odc. 3
07:00 M jak miłość odc. 1330 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:15 Lajk! odc. 36
10:35 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
10:40 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1745 - serial
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1746 - serial
13:20 Podróże z historią odc. 44
14:00 Familiada 
14:40 Było, nie minęło - ekstra 
15:25 Pierwsza randka odc. 24
16:25 Bake off - Ale ciacho! 
17:30 Bake off - Ale przepis 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice of Poland odc. 18 s. 8
22:40 Miasto skarbów odc. 11 - serial
23:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 6 - serial 
00:35 Gang dzikich wieprzy - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1028

11:00 Na Wspólnej odc. 2584 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2585 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2586 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2587 - serial

12:50 Mali giganci odc. 3 s. 3

14:50 MasterChef odc. 11 s. 6

16:25 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 9

17:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 16

18:00 36,6 °C odc. 12 s. 2

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 12

19:45 Uwaga! odc. 5142

20:00 Mam talent odc. 12 s. 10

22:00 Szefowie wrogowie - komedia 

00:05 World War Z - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My 3 Rozrywka 

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 15 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 16 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 31 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

 odc. 27 - serial

10:10 Ewa gotuje odc. 318

10:50 Król Artur - przygodowy 

13:35 Ewolucja - komedia 

15:45 Kabaret na żywo odc. 30

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 121 

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 122 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 423 - serial

20:05 Piksele - komedia 

22:30 Taxi 4 - komedia sensacyjna 

00:20 Legion - horror 

19:00 Showtime 06:00 Kacze opowieści 20:00 Ostatni skaut 13:35 Barwy ochronne 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

20:05 The Voice of Poland 11:00 Na Wspólnej 20:05 Piksel

Dla Nicka (Jason Bateman), Kurta (Jason Sudeikis) 
i Dale’a (Charlie Day), jedyne co uczyniłoby ich 
codzienną harówkę bardziej znośną, to posiekanie 
ich nieznośnych szefów na kawałki. 

Dalsze przygody Marty’ego i ekscentrycznego 
profesora Browna. Tym razem Marty, by ratować 
przyjaciela, musi przenieść się w realia Dzikiego 
Zachodu.

„Powrót do przyszłości III”
(1990r.) TV Puls 12:55

„Szefowie wrogowie”
(2011r.) TVN 22:00
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3209 - 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. 638
09:15 Jak to działa? odc. 147
09:40 Biblia odc. 41 - serial 
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 50
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 25 - serial
11:40 Sekrety mnichów odc. 22
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:00 Halo, tu Pjongczang odc. 2
14:20 Puchar Świata w Ruce 
 - skoki narciarskie 
15:00 Puchar Świata w Ruce 
 - skoki narciarskie 
15:55 Teleexpress 
16:00 Puchar Świata w Ruce -
  skoki narciarskie 
17:35 Komisarz Alex odc. 128 - serial
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 25 - serial
21:10 Rolnik szuka żony odc. 12 s. 4
22:10 Jak ona to robi? - komedia 
23:50 Chiński zodiak - sensacyjny
01:45 Jaka to melodia? 

05:30 Ukryta prawda odc. 82 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Druga szansa odc. 1 s. 2 - serial

09:35 Druga szansa odc. 2 s. 2 - serial

10:35 Druga szansa odc. 3 s. 2 - serial

11:35 Brzydula odc. 163 - serial

12:05 Brzydula odc. 164 - serial

12:35 Brzydula odc. 165 - serial

13:05 Brzydula odc. 166 - serial

13:35 Beethoven III - komedia 

15:40 Piramida strachu - przygodowy 

18:00 Oszuści odc. 3 - serial

19:00 Zabójcza broń odc. 8 s. 1 - serial

20:00 Tango i Cash - sensacyjny 

22:15 Zabójcza broń odc. 9 s. 1 - serial

23:15 Krytyczna decyzja - sensacyjny 

02:00 Miasto zła odc. 2 s. 1 - serial

06:00 Kacze opowieści odc. 36 - serial

06:35 Kacze opowieści odc. 37 - serial

07:00 Kacze opowieści odc. 38 - serial

07:35 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 3 - serial

08:00 Camp Rock - komedia muzyczna

10:00 Galileo odc. 653

11:00 Galileo odc. 654

12:00 119 dni na Pacyfi ku 

 - dramat obyczajowy 

13:55 Zaginiony ląd - przygodowy

16:05 Stalingrad - dramat wojenny 

19:00 Galileo odc. 655

20:00 Niebezpieczna dzielnica 

 - sensacyjny 

21:50 Mecenas Lena Barska 

 odc. 9 - serial

22:50 Kruk IV - horror 

00:55 STOP Drogówka odc. 167

01:55 9. miesiąc odc. 14 - serial

06:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 3 - serial

06:40 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 3 - serial

07:25 Powrót do przyszłości III 

 - komedia 

09:45 Dziesiąte królestwo 

 odc. 4 - serial

11:35 Dziesiąte królestwo 

 odc. 5 - serial

13:25 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:40 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:50 Królewskie święta - komedia 

17:40 Fred Claus - brat Świętego 

 Mikołaja - komedia 

20:00 Aleksander - dramat historyczny 

23:30 Król Skorpion III: Odkupienie 

 - sensacyjny 

01:35 Wikingowie odc. 6 - serial 

08:00 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 8 - serial

08:40 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 9 - serial

09:30 Prokofi ew - dziennik sowiecki 

1927 - dokumentalny 

10:40 Scena klasyczna. 

 Młody Chopin odc. 9

11:30 Trzeci punkt widzenia odc. 212

12:10 Dzień wielkiej ryby - obyczajowy 

13:30 Chuligan literacki 

14:10 La Favorite 

17:00 Pomniki historii odc. 61 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 499

18:05 Dwa księżyce - obyczajowy 

20:35 Fotograf - thriller 

22:35 Pegaz odc. 45

23:05 Trzeci punkt widzenia odc. 212

23:40 Eres z Ałtaju - dokumentalny 

00:40 Dominik Wania Trio - Ravel 

06:50 Był taki dzień odc. 361

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 17 - serial

08:00 Za ołowianą bramą. Kardynał 

 Józef Mindszenty - dokumentalny 

09:10 Przyłbice i kaptury odc. 5 - serial

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 141

10:45 Ginące cywilizacje odc. 16 - serial

12:00 Wisła od źródła do ujścia 

 odc. 1 - serial

13:10 Pompeje: piwnica szkieletów 

 - dokumentalny

14:20 Szerokie tory odc. 95

14:50 Księżna Łowicka 

 - dramat historyczny 

16:30 Wielka gra odc. 40

17:30 Ex libris 

18:00 Ród Gąsieniców odc. 5 - serial 

19:00 Z archiwum IPN odc. 13

19:40 Klucze pozostawić w drzwiach 

20:20 Polskie bitwy 

 odc. 1 - dokumentalny

22:10 Czwarta dzielnica - dokumentalny 

23:15 Putin wiecznie żywy 

 - dokumentalny 

00:55 Tajemnice Stonehenge 

 - 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. 6 - serial
11:35 Największe przeboje Pana Boga 
 - Pieśni wolności - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:00 Konferencja: Pamięć i Nadzieja 
15:00 Uśmiechnij się z Kiepurą 
 - Zakochany świat Jana Kiepury 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert 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. 15 - 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. 5 - serial
22:30 Vatican Magazine 

06:10 Słowo na niedzielę 
06:25 Podróże z historią odc. 34
07:00 M jak miłość 
 odc. 1331 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:25 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
09:40 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
10:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1747 - serial
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1748 - serial
11:55 The Voice of Poland - Live 
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:10 Bake off - Ale przepis 
15:25 Na sygnale odc. 163 - serial
16:00 Junior Eurowizja 2017 
18:25 Panorama 
19:00 Sport-telegram 
19:10 Pogoda 
19:20 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
19:25 Lajk! odc. 13
20:05 Gang dzikich wieprzy - komedia 
21:55 Anioł śmierci - dramat historyczny 
23:40 Adrenalina - sensacyjny 
01:15 Mój Nikifor - obyczajowy 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 39

08:25 Akademia ogrodnika odc. 46

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1029

11:00 Co za tydzień odc. 827

11:30 Diagnoza odc. 12 - serial

12:30 Druga szansa odc. 11 s. 4 - serial

13:30 Mam talent odc. 12 s. 10

15:20 Azja Express odc. 12 s. 2

16:55 Spotkanie ze smakiem 

17:05 Mali giganci odc. 4 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 13

19:45 Uwaga! odc. 5143

20:00 MasterChef odc. 12 s. 6

21:35 Troja - przygodowy 

00:55 Szefowie wrogowie - komedia

03:05 Uwaga! odc. 5143

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My 3 

08:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 17 - serial

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 32 - serial

08:55 Sezon na misia - animowany 

10:50 Finn sam w domu - świąteczny 

 skok - komedia 

12:50 Piksele - komedia

15:05 Krokodyl Dundee II - komedia 

17:35 Nasz nowy dom odc. 106

18:35 Dom pełen zmian odc. 7 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 250

20:00 W rytmie serca odc. 13 - serial

21:05 XXII Rybnicka Jesień 

 Kabaretowa - Ryjek 2017 

00:05 Mission: Impossible - Rogue 

 Nation - sensacyjny 

20:00 Tango i Cash 11:00 Galileo

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

20:05 Gang dzikich 
wieprzy 11:30 Diagnoza 08:55 Sezon na misia

Aleksander Wielki spełnił oczekiwania chorobliwie 
ambitnej matki i stał się niekwestionowanym władcą 
starożytnego świata. Obszar pod jego panowaniem 
rozciągał się od Grecji po Indie.

Bardzo swobodna adaptacja wątków „Iliady” 
Homera. Menelaos, król Sparty, i Agamemnon, 
król Myken, wyruszają do Troi, by uwolnić Helenę, 
żonę tego pierwszego, którą wywiózł tam królewicz 
Parys.

„Troja”
(2004r.) TVN 21:35

„Aleksander”
(2004r.) TV Puls 20:00
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10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 168
09:10 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra odc. 14
09:50 Łap start-up odc. 9
10:10 Doktor Quinn odc. 15 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 9 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Dzika Iberia odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 142 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 41 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3210 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 77
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Brat naszego Boga 
21:55 Nigdy nie mów nigdy 
 - sensacyjny
00:15 Gol Ekstra 

05:20 Ukryta prawda odc. 83 - serial 

06:20 Szpital odc. 199 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 132 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 165 - serial

09:45 Brzydula odc. 166 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 474 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 133 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 373 - serial 

14:55 Szpital odc. 200 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 4 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 167 - serial

18:30 Brzydula odc. 168 - serial

19:00 Ukryta prawda 

 odc. 475 - serial 

20:00 Bill - komedia 

22:00 Nie z tego świata 

 odc. 12 s. 5 - serial

23:00 Mucha - horror 

01:05 Ukryta prawda odc. 83 - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 3
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 4
07:25 Kacze opowieści odc. 39 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 4 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 5 - serial
09:00 V.I.P. odc. 12 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 42 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 172 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 167 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 168 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 41
15:00 Dom nie do poznania odc. 237
16:00 Esmeralda odc. 43 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 173 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 152 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial
21:30 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial
22:00 Galileo odc. 654
23:00 Galileo odc. 655
00:00 STOP Drogówka odc. 167

06:00 To moje życie! 
 odc. 169 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 23 s. 3 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 7 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 16 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 7 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 4 - serial
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 266 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 18 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 7 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 8 - serial
17:15 Wojny magazynowe: 
 Kanada odc. 28 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 335 s. 15 - serial
20:00 Strażnik czasu - fi lm SF 
21:55 Zastępca - sensacyjny 
23:50 Red Rock West - thriller 
01:55 Taki jest świat odc. 34 s. 3

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 61

08:10 Scena klasyczna. 

 Młody Chopin odc. 9

09:00 Kontrakt - obyczajowy 

11:00 Wielka miłość Balzaka 

 odc. 3 - serial

12:15 Wielka miłość Balzaka 

 odc. 4 - serial

13:25 Umarłem, aby żyć - wojenny 

15:10 Zaliczenie - obyczajowy 

15:45 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 499

16:40 Kontrakt - obyczajowy

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Witamy w latach 80. 

 odc. 4 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Projekt Nim - dokumentalny 

22:10 Którędy po sztukę odc. 63

22:15 Stefan Gierowski 

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 61

22:55 Dotyk grzechu - obyczajowy 

01:10 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 362
07:00 Obrona Lwowa - dokumentalny
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 55
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 4 - serial
09:10 Znak orła odc. 5 - serial
09:45 Królowa Panoram 
 - dokumentalny 
10:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
11:55 Po własnym pogrzebie - wojenny 
13:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 13
13:50 Sensacje XX wieku odc. 3
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 72 - serial
15:25 Spór o historię odc. 155
16:15 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 1 - serial
17:15 Ex libris 
17:45 Czas honoru odc. 46 - serial
18:40 Flesz historii 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 4
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza 
 odc. 4 - dokumentalny 
21:30 Boża podszewka odc. 12 - serial
22:40 Stara granica - dokumentalny 
23:10 Tiara króla Sejtafernesa, czyli 
 z pozdrowieniami z morza dla 
 Luwru - dokumentalny 
23:45 Oblicza Afryki 
 odc. 4 - dokumentalny 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 55

08:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Mjanma 
08:40 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 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Uśmiechnij się z Kiepurą 
 - Zakochany świat Jana Kiepury 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Piękna i Bestia - przygodowy 
15:40 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
 Teresy z Kalkuty - dokumentalny 
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 Przypowieści Jezusa - 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 Przygody Monster Trucków 
 odc. 21 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Domostwa naszych parafi an 
 - 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 

05:55 Rodzinka.pl odc. 187 - serial
06:30 Z tej śmierci wyrosło dobro 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 173 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1748 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 492 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 31 - serial
13:50 Na sygnale odc. 87 - serial
14:25 Czarne chmury odc. 9 - serial
15:30 O mnie się nie martw 
 odc. 90 s. 7 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 61 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1748 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1749 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 16 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1332 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Tajemnica Elise odc. 1 - serial
22:55 Tajemnica Elise odc. 2 - serial
00:05 Prawdziwe oblicze Arabii 
 Saudyjskiej - dokumentalny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 12

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2132

10:55 Ukryta prawda odc. 840 - serial

12:00 Szkoła odc. 492 - serial

13:00 19+ odc. 193 - serial

13:30 Szpital odc. 729 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 5

15:30 Szkoła odc. 493 - serial 

16:30 19+ odc. 194 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 841 - serial 

18:00 Szpital odc. 730 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 14 

19:50 Uwaga! odc. 5144

20:10 Doradca smaku odc. 14

20:15 Na Wspólnej odc. 2588 - serial

20:55 Milionerzy odc. 106

21:30 Druga szansa odc. 12 s. 4 - serial

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 12 s. 2 - serial

23:30 Troja - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 563 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 772 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 773 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 70 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 362 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 290 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 691 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2576 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 737 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3518
16:30 Na ratunek 112 odc. 61 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 169 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2577 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 424 - serial
20:10 Mission: Impossible 
 - Rogue Nation - sensacyjny
22:55 Lekcja przetrwania - thriller 
01:20 13 godzin: Tajna misja 
 w Benghazi - wojenny 

09:10 Brzydula 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów 19:30 Gwiazdy lombardu 13:25 Umarłem, aby żyć 19:00 Sensacje XX wieku

05:55 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 20:10 Mission Impossible

Billowi nie układa się życie zawodowe i prywatne. 
Mężczyzna próbuje odzyskać względy żony, 
która ma romans. Pewien zbuntowany nastolatek 
przychodzi mu z pomocą.

Miliarder Charles towarzyszy żonie, modelce, oraz 
grupie fotografów w podróży na Alaskę. Artysta 
Robert zaprasza go na wyprawę, która zmienia 
się w walkę o przetrwanie, gdy samolot ulega 
wypadkowi.

„Lekcja przetrwania”
(1997r.) Polsat 22:55

„Bill”
(2007r.) TVN 20:00
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10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial
09:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 25 - serial
09:40 Nienasyceni odc. 3
10:10 Doktor Quinn odc. 16 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 10 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Dzika Iberia odc. 4 - serial
14:00 Elif odc. 143 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 42 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3211 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 78
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 3 - serial 
21:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 51
22:05 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 47 - serial
23:00 Miasto gniewu odc. 10 - serial
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 4 - serial 
00:35 Szybszy od błyskawicy 
 - komedia sensacyjna 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1171 - serial 

06:20 Szpital odc. 200 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 133 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 167 - serial

09:45 Brzydula odc. 168 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 475 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 134 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 374 - serial 

14:55 Szpital odc. 201 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 5 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 169 - serial

18:30 Brzydula odc. 170 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 476 - serial 

20:00 Pogromcy mafi i 

 - dramat kryminalny 

22:25 Ojciec chrzestny III - sensacyjny 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 4
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 5
07:25 Kacze opowieści odc. 40 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 6 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 7 - serial
09:00 V.I.P. odc. 13 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 43 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji odc. 173 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 169 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 170 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 42
15:00 Dom nie do poznania odc. 238
16:00 Esmeralda odc. 44 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji odc. 174 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 153 - serial
21:00 Mocne uderzenie 
 - komedia sensacyjna 
23:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
23:30 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 77

06:00 To moje życie! 
 odc. 170 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 24 s. 3 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 7 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 17 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 7 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 267 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 19 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 8 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 9 - serial
17:15 Wojny magazynowe: Kanada 
 odc. 29 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 336 s. 15 - serial
20:00 Inferno: Piekielna walka 
 - sensacyjny 
21:55 Strażnik czasu - fi lm SF 
23:50 8. mila - dramat obyczajowy 
02:05 Z Nation odc. 5 s. 2

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 62

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Weiser - dramat psychologiczny 

11:00 Wielka miłość Balzaka 

 odc. 5 - serial

12:05 Wielka miłość Balzaka 

 odc. 6 - serial

13:10 Informacje kulturalne 

13:20 Którędy po sztukę odc. 63

13:35 Po własnym pogrzebie - wojenny 

15:10 Tygodnik kulturalny 

16:00 Weiser - dramat psychologiczny

17:45 Studio Kultura - rozmowy 

18:10 Mundial. Gra o wszystko 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Noc listopadowa 

22:15 Dezerterzy odc. 64

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 62

22:55 Withnail i ja - komediodramat 

00:55 Kochankowie mojej mamy 

 - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 363
06:55 Jan Józef Lipski - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 56
08:25 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 5 - serial
09:05 Znak orła odc. 5
09:40 Czarne tulipany - dokumentalny 
10:40 Wielka piątka Azji odc. 1 - serial
11:45 Z archiwum IPN odc. 49
12:15 Stara granica - dokumentalny
12:50 Tiara króla Sejtafernesa, czyli 
 z pozdrowieniami z morza dla 
 Luwru - dokumentalny
13:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 4
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 73 - serial
15:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza 
 odc. 4 - dokumentalny
16:25 Filmowa Encyklopedia Powstań 
 Śląskich odc. 5 - serial
16:35 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe 
17:00 Świadkowie nieznanych 
 historii odc. 4
17:50 Czas honoru odc. 47 - serial
18:45 Kryptonim „Muzeum”- Szlak 
 Armii Krajowej 
19:10 Sensacje XX wieku odc. 158
19:50 Sensacje XX wieku odc. 159
20:30 Nowe Ateny odc. 64
21:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
21:50 Boża podszewka odc. 13 - serial
23:00 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 7 - serial
23:25 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 8 - serial
00:10 Chopin. Pragnienie miłości 
 - melodramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - dokumentalny
09:10 Męczennicy XXI wieku odc. 1
09:40 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Mjanma 
10:00 Informacje dnia 
10:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Mjanma 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze
11:45 Podróż Apostolska Ojca Świętego 
 Franciszka do Mjanma 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Na zakręcie - obyczajowy 
14:05 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 49 - serial
15:05 Złoto próbuje się w ogniu
 (1 P 1, 7) 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:15 Prosto o gospodarce odc. 7
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 A gdyby tak... - obyczajowy 

06:05 Rodzinka.pl odc. 188 s. 9 - serial
06:35 Program ekumeniczny 
07:00 M jak miłość odc. 174 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1749 - serial
11:50 Na dobre i na złe 
 odc. 493 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 32 - serial
13:50 Na sygnale odc. 88 - serial
14:25 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 2
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 16 - serial
15:30 M jak miłość odc. 1332 - serial
16:30 Koło fortuny odc. 68 s. 3
17:05 Nadzieja i miłość odc. 62 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1749 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1750 - serial
20:40 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
20:50 M jak miłość odc. 1333 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu 
23:00 Ikona - dokumentalny 
00:05 Miasto skarbów odc. 11 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 14

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2133

10:55 Ukryta prawda odc. 841 - serial

12:00 Szkoła odc. 493 - serial

13:00 19+ odc. 194 - serial

13:30 Szpital odc. 730 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 5

15:30 Szkoła odc. 494 - serial 

16:30 19+ odc. 195 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 842 - serial 

18:00 Szpital odc. 731 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 15

19:50 Uwaga! odc. 5145

20:10 Doradca smaku odc. 11

20:15 Na Wspólnej odc. 2589 - serial

20:55 Milionerzy odc. 107

21:30 Diagnoza odc. 13 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1111

00:05 36,6 °C odc. 12 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 564 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 774 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 775 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 71 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 558 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 291 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 692 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2577 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 738 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3519
16:30 Na ratunek 112 odc. 62 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 170 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2578 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 425 - serial
20:05 13 godzin: Tajna misja 
 w Benghazi - wojenny
23:35 Spis drani - thriller 
01:20 Gorący towar 
 - komedia kryminalna 

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 15:10 Tygodnik kulturalny 17:50 Czas honoru

06:05 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Allan Campbell spotyka Jonasa Arbora, który 
oferuje, że za darmo pozbędzie się jego pięciu 
nieprzyjaciół. Campbell przekazuje mężczyźnie 
listę drani. Następnego dnia osoby te zaczynają 
umierać.

Mieszkający na przedmieściach Detroit chłopak 
stara się za pomocą muzyki wywalczyć dla siebie 
lepszą przyszłość.

„8 mila”
(2002r.) TV Puls 23:50

„Spis drani”
(2011r.) Polsat 23:35
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial
09:10 Sonda II 
09:35 Mam prawo odc. 11
10:05 Doktor Quinn odc. 17 - serial
11:00 Etykieta Downton Abbey 
 - dokumentalny 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 24 godziny na sawannie 
 afrykańskiej 
 odc. 1 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 144 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 43 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3212 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 79
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o przyrodzie odc. 53
21:55 Ziemia bezdomnych 
23:00 Ścigani - sensacyjny 
00:50 Naszaarmia.pl odc. 292

05:20 Ukryta prawda odc. 84 - serial 

06:20 Szpital odc. 201 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 134 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 169 - serial

09:45 Brzydula odc. 170 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 476 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 135 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 375 - serial 

14:55 Szpital odc. 202 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 6 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 171 - serial

18:30 Brzydula odc. 172 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 477 - serial 

20:00 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat obyczajowy 

22:20 The Following odc. 14 s. 3 - serial 

23:25 Sylwester w Nowym Jorku 

 - komedia romantyczna 

01:50 Moc magii odc. 325

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 5
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 6
07:25 Kacze opowieści odc. 41 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 8 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 9 - serial
09:00 V.I.P. odc. 14 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 44 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji odc. 174 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 171 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 172 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 43
15:00 Dom nie do poznania odc. 239
16:00 Esmeralda odc. 45 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji odc. 175 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 362 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 154 - serial
21:00 We krwi - sensacyjny 
23:15 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
23:45 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
00:15 Spadkobiercy odc. 78

06:00 To moje życie! 
 odc. 171 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 1 s. 4 - serial 
08:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 7 - serial 
09:55 Napisała: morderstwo 
 odc. 18 s. 10 - serial
10:50 Kobra - oddział specjalny
 odc. 13 s. 7 - serial 
11:50 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4 - serial
12:45 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial
13:40 Zbuntowany anioł 
 odc. 268 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 20 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 9 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 10 - serial
17:15 Wojny magazynowe: Kanada 
 odc. 30 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 337 s. 15 - serial
20:00 Połączenie - thriller 
21:55 Aleksander - dramat historyczny 
01:25 Bez przebaczenia - western 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 63

08:10 Szlakiem Kolberga odc. 18

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Wino truskawkowe 

 - komediodramat 

11:00 Wielka miłość Balzaka 

 odc. 7 - serial

12:10 Janosik odc. 1 - serial

13:05 Urodzony po raz trzeci - wojenny 

14:50 Przekładaniec - komedia 

15:40 Dranie w kinie odc. 13

16:20 Wino truskawkowe 

 - komediodramat

18:20 Studio Kultura - rozmowy 

18:35 Aktorka - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Prawie jak matka 

 - komediodramat 

22:20 Pegaz odc. 57

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 63

23:25 Jedna scena odc. 35

23:50 Boisko bezdomnych - obyczajowy 

02:00 Alfabet polskiego 

 performance odc. 22

06:50 Był taki dzień odc. 364
06:55 Świadkowie nieznanych 
 historii odc. 4
07:45 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 57
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 6 - serial
09:05 Znak orła odc. 6 - serial
09:45 Między Sierpniem a młotem 
 - dokumentalny 
10:40 Kozietulskiego 6 - dokumentalny 
11:45 Spór o historię odc. 65 
 - historyczny 
12:20 Górskie miary Jana Długosza 
 - dokumentalny 
12:55 Zdobywcy Karpat odc. 8 - serial
13:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 158
14:35 Sensacje XX wieku odc. 159
15:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 74 - serial
15:45 Tajemnice Stonehenge 
 - dokumentalny
16:45 Bierzcie się, bracia, do broni 
17:15 Z dziejów parlamentaryzmu odc. 1
17:50 Czas honoru odc. 48 - serial
18:50 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 17 - serial
19:15 Sensacje XX wieku odc. 37
19:50 Sensacje XX wieku odc. 115
20:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:50 Ostatnie dni dyktatora: zakazana 
 biografi a Kim Dzong Ila 
 - dokumentalny 
21:55 Boża podszewka odc. 14 - serial
23:00 Co było, a nie jest - dokumentalny
23:55 Katyń - dramat wojenny 
02:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 57

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Mjanma 
10:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Mjanma 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Spotkania z ekologią odc. 4
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Powrót do domu - obyczajowy 
13:45 A gdyby tak... - obyczajowy
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z nami bezpiecznie odc. 14
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
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 Dokąd wieje wiatr 
 - dramat obyczajowy 

06:00 Rodzinka.pl odc. 189 s. 9 - serial
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 175 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn 
10:50 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1750 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 494 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 33 - serial
13:45 Na sygnale odc. 89 - serial
14:25 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 12 s. 2 - serial
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 16 - serial
15:30 M jak miłość odc. 1333 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 63 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1750 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1751 - serial
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial
21:50 Na sygnale odc. 164 - serial
22:30 Dziewczyna z Jersey - komedia 
00:20 O mnie się nie martw 
 odc. 90 s. 7 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 11

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2134

10:55 Ukryta prawda odc. 842 - serial

12:00 Szkoła odc. 494 - serial

13:00 19+ odc. 195 - serial

13:30 Szpital odc. 731 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 5

15:30 Szkoła odc. 495 - serial 

16:30 19+ odc. 196 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 843 - serial 

18:00 Szpital odc. 732 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 16

19:50 Uwaga! odc. 5146

20:10 Doradca smaku odc. 16 

20:15 Na Wspólnej odc. 2590 - serial

20:55 Milionerzy odc. 108

21:30 Azja Express odc. 13 s. 2

23:00 Jack Strong - thriller 

01:40 Superwizjer odc. 1111

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 565 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 776 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 777 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 559 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 292 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 693 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2578 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 739 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3520
16:30 Na ratunek 112 odc. 63 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 51 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2579 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich
 odc. 426 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 528 - serial
20:40 Gorący towar 
 - komedia kryminalna
23:05 Czego dusza zapragnie 
 - komedia 
01:00 Saga „Zmierzch” 
 - Księżyc w nowiu - melodramat 

07:15 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki i 
policjanci

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:20 Wino truskawkowe 19:15 Sensacje XX wieku

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

Jordan Tuner, operatorka linii alarmowej 911, niechcący 
pomaga mordercy zlokalizować nastoletnią ofi arę. 
Kilka miesięcy później kobieta otrzymuje zgłoszenie 
od innej porwanej nastolatki.

Samotna matka nastoletniego chłopca zostaje 
zmuszona do udzielenia schronienia zbiegłemu 
więźniowi. Pobyt mężczyzny w jej domu przedłuża 
się, niebawem intruz staje się głową rodziny.

„Długi wrześniowy weekend”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Połączenie”
(2013r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 8 4 °C
 opady: 0 1,4 mm
 ciśnienie: 1012 1017 hPa
 wiatr: 11 11 km/h 

 temperatura: 9 3 °C
 opady: 2,1 1 mm
 ciśnienie:  1018 1016 hPa
 wiatr: 11 12 km/h 

 temperatura: 9 3 °C
 opady: 0 3 mm
 ciśnienie: 1014 1016 hPa
 wiatr: 13 13 km/h 

 temperatura: 5 -4 °C
 opady: 6,3 4,2 mm
 ciśnienie: 1018 1020 hPa
 wiatr: 13 12 km/h 

 temperatura: 0 -2 °C
 opady: 0 1 mm
 ciśnienie: 1020 1010 hPa
 wiatr: 11 13 km/h 

 temperatura: 0 -3 °C
 opady: 1,3 4 mm
 ciśnienie: 1002 1007 hPa
 wiatr: 14 9 km/h 

 temperatura: 8 0 °C
 opady: 6 2 mm
 ciśnienie: 1004 1009 hPa
 wiatr: 7 8 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

SAŁATKA WALDORF 
Z JABŁKIEM, SELEREM I ORZECHAMI

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki (2 porcje): 
150 g jabłka
sok z połowy cytryny
150 g selera korzeniowego
50 g rodzynek
50 g liści Rukli
10 połówek podprażonych orzechów włoskich
50 g majonezu
do smaku czarny pieprz, cynamon, sól 

Sposób wykonania:
Jabłka obrać, wyciąć gniazda nasienne, pokroić 

w kostkę, wymieszać z połową soku z cytryny, by 
nie zbrązowiały. Seler obrać i włożyć na minutę do 
wrzącej wody, następnie wyjąć i pokroić w cienkie 
słupki, wymieszać z resztą soku z cytryny i dodać 
do jabłek. Do wrzącej wody włożyć rodzynki i od-
stawić na 3 minuty. Rodzynki odcedzić i dodać do 
warzyw. Do majonezu dodać pieprz, sól, cynamon 
i wymieszać. Na rukoli ułożyć seler, jabłka, rodzyn-
ki i orzechy. Całość polać przygotowanym sosem 
majonezowym. 

Smacznego! Dawid Płatacz 
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Golub-Dobrzyń

Rypin

Artystyczne święta 

Andrzejki z muzeum 

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do udzia-
łu w konkursie rękodzieła artystycznego „W świątecz-
nym nastroju – Boże Narodzenie 2017”. 

 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie zaprasza w 
listopadzie na lekcje andrzejkowe. Zajęcia są adreso-
wane zarówno dla dzieci, jak i młodzieży.

W konkursie mogą wziąć 
udział uczniowie wszystkich ty-
pów szkół i zespołów twórczych.

Technika wykonania prac jest 
dowolna, ale każda z nich musi 
być opatrzona metryczką (wzór 
można znaleźć na stronie www.
kulturagolub.eu). 

Dzieła będą oceniane w trzech 
kategoriach: dzieci w wieku do 6 
lat – „Kartki bożonarodzeniowe”, 
dzieci w wieku 7-12 lat – „Deko-
racje na świąteczny stół ” oraz 
młodzież i dorośli – „Wianki bo-
żonarodzeniowe”. Termin nad-
syłania prac upływa w środę 29 

Na lekcje można wybrać się 
do końca listopada, codziennie, 
od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach pracy muzeum.

–  Dowiecie się, jak dawniej na 
ziemi dobrzyńskiej wróżyli sobie 
chłopcy w wigilię św. Katarzyny, 

a dziewczęta w wigilię św. Andrze-
ja, dlaczego wówczas wosk nabie-
rał czarodziejskiej mocy, a zerwa-
na gałązka wiśni miała wywróżyć 
przyszłość – wyjaśniają organiza-
torzy. – Zanim jednak wyruszycie 
do muzeum, zapytajcie w domu, 

jak kiedyś wasze mamy i babcie 
spędzały te magiczne wieczory, 
jaki wróżby znały, czy spełniły ich 
marzenia i czy rację miał Henryk 
Sienkiewicz, twierdząc że tradycję 
można przechowywać jak rodzin-
ne klejnoty. Informacjami wymie-
nimy się na spotkaniu, wspólnie 
ucząc się i bawiąc. 

Lekcja muzealna trwa 45 mi-
nut. Bilety kosztują 2 zł od osoby. 
Zapisy są przyjmowane osobiście 
w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
w Rypinie (ul. Warszawska 20) lub 
telefonicznie: 54 280 25 14. 

(ToB)

Widzowie poznają historię 
Adama, na co dzień pracujące-
go za granicą, który przyjeżdża 
na święta Bożego Narodzenia 
do rodzinnego domu na polskiej 
prowincji. Główny bohater na 

początku ukrywa prawdziwy po-
wód wizyty, ale z czasem zaczyna 
wtajemniczać krewnych w swoje 
plany. 

Szczególną rolę do odegrania 
w intrydze ma jego ojciec, brat, 

z którym Adam jest w konflikcie, 
oraz siostra z mężem. Sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej, 
gdy gość oznajmia, że zostanie 
ojcem. Wtedy, zgodnie z polską 
tradycją, na stole pojawia się al-
kohol. Nikt z rodziny nie spodzie-
wa się, jak wielki wpływ na życie 
wszystkich będą miały dalsze wy-
darzenia wigilijnej nocy. 

Na ekranie zobaczymy czo-
łówkę polskiej kinematografii. 
W rolę Adama wcielił się Dawid 
Ogrodnik, znany z takich produk-
cji jak: „Jesteś bogiem” czy „Disco 
Polo”. Aktor podbił serca publicz-
ności filmem „Chce się żyć” z 2013 
roku, w którym zagrał niepełno-
sprawnego Mateusza Rosińskiego. 
W ubiegłym roku widzowie mogli 
oglądać go w „Ostatniej rodzinie”. 
Ogrodnik wcielił się w postać To-
masza Beksińskiego. 

W „Cichej nocy” zagrali także 
inni uznani aktorzy: Arkadiusz 
Jakubik („Wołyń”, „Dom zły”, 
„Wesele”), Tomasz Schuchardt 
(„W imię”, „Jesteś bogiem”, „Che-
mia”) i Tomasz Ziętek („Kamienie 
na szaniec”, „Konwój”). 

„Cicha noc” pojawi się w ki-
nach w całej Polsce już w najbliż-
szy piątek. 

(ToB)
fot. internet/ 

W „Cichej nocy” zobaczymy
 m.in. Dawida Ogrodnika

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

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

 W czwartek 30 listopada MCK organizuje wieczór andrzejkowy 
w Bakalarce przy ul. Piłsudskiego 22. Impreza z muzyką na żywo roz-
pocznie się o 19.00. Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretari-
acie MCK. 

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

Wąbrzeźno
 W środę 22 listopada o 18.00 w WDK Waldemar Okoński 

będzie promował publikację „Okiem satyry...”. Autor katalogu jest 
mieszkańcem Wąbrzeźna. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej w Orłowie i Płużnicy. Zajmował się też reklamą, projektowani-
em znaczków graficznych, liternictwem oraz ilustracją. W latach 1998-
2006 był radnym Rady Gminy Płużnica. Jego pasją jest malarstwo, 
rysunek, grafika i liternictwo. Podczas spotkania będzie możliwość 
nabycia publikacji w promocyjnej cenie. 

We wtorek 28 listopada o 17.00 warto wybrać się na „Wąbrzeskie 
fajfy w andrzejkowym klimacie”. Po raz kolejny w muzyczną podróż po 
polskich i światowych przebojach z dawnych lat zabierze gości Paweł 
Małs. Wstęp wolny. 

 W piątek 1 grudnia w godz. 17.00-18.30 odbędą się warsztaty 
świąteczno-animacyjne dla dzieci, które ukończyły 6 lat. Przedmiotem 
zajęć będzie wykonanie kolorowych bombek. Nie zabraknie też zabaw 
i tanecznych animacji związanych ze zbliżającymi się świętami. Zapisy 
są przyjmowane do 17 listopada w Dziale Animacji Kultury WDK (tel. 
56 688 17 27). Należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz wpłacić 20 
zł. Liczba miejsc ograniczona. 

 W dniach 2-3 grudnia WDK rozpoczyna plener fotograficzny, 
którego motywem przewodnim będą „Jesienno-zimowe inspiracje”. 
Podczas dwudniowych spotkań uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę 
teoretyczną, jak i praktyczną. Zapisy trwają do 28 listopada w Dziale 
Animacji Kultury WDK osobiście lub pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 
24. Więcej informacji udzieli kierownik Dorota Otremba, tel. 535 436 
071. 

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

na bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku życia. 
Więcej informacji pod numerem: 56 683 24 05. 

 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu ogłosił Przegląd Kolęd 
i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda...”. Impreza odbędzie się 15 grud-
nia o 10.00. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 grudnia. Uczestników 
oceni jury składające się z wykładowców Publicznej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.kulturagolub.eu.

Rypin
 W czwartek 23 listopada o 17.00 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 

zaprasza na promocję książki pt. „Krajobraz Ziemi Dobrzyńskiej”. 
Wstęp wolny.

 W poniedziałek 27 listopada planowane jest kolejne spotkanie 
Klubu Miłośników Filmów. O 18.00 w sali „Muza” Rypińskiego Domu 
Kultury będzie można obejrzeć „Wstrząs” z Willem Smithem w roli 
głównej. Wstęp wolny.  

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowa noc wigilijna
FILM  W najbliższy piątek do kin wchodzi jedna z najbardziej 
oczekiwanych tegorocznych premier – „Cicha noc” z Dawidem 
Ogrodnikiem w roli głównej 

listopada. 
Wszystkie propozycje zostaną 

ocenione przez jury, które wyłoni 
zwycięzców, na których czekać 
będą nagrody oraz pamiątkowe 
dyplomy. Laureaci w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych zo-
staną poinformowani i zaprosze-
ni na uroczyste wręczenie nagród 
15 grudnia w ramach „Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek”. Od 4 grudnia 
w holu domu kultury będzie też 
dostępna wystawa konkursowych 
prac. 

(ToB)
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Cudze chwalicie, swego nie znacie
PODRÓŻE  Do Gdańska warto pojechać nie tylko po to, by pospacerować po plaży. Czeka na nas wiele 
miejsc związanych z historią, które warto odwiedzić

Gdańsk to miasto, które od 
ponad 1000 lat jest świadkiem 
historii Polski i całego świata. To 
właśnie tutaj rozpoczęła się II woj-
na światowa. To także tu powstał 
Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Solidarność, dzięki któ-
remu Polska odzyskała po raz dru-
gi wolność.

W tym mieście jest wiele 
miejsc, które warto zobaczyć. My 
pokażemy tylko kilka z nich. Czy 
najważniejszych? Niech oceni czy-
telnik.

Główne Miasto, inaczej gdań-
ska starówka. Ta reprezentacyjna 
część Gdańska została odbudowa-
na po zniszczeniach wojennych 
i pokazuje nam bogactwo archi-
tektoniczne XVI i XVII wieku. Naj-
ważniejszą częścią tego fragmen-
tu miasta jest ciąg ulicy Długiej 
i Długiego Targu. Tutaj mieszkali 
najbogatsi mieszczanie i mieścił 
się Ratusz Głównego Miasta z oka-
załą wieżą o wysokości 80 metrów. 
Przy Długim Targu jest Dwór Artu-
sa i słynna fontanna Neptuna. Na 
końcu uliczki znajduje się Zielona 
Brama, która poprowadzi nas nad 
brzeg rzeki Motławy. Stare Miasto 
to szereg uliczek, które zbiegają 
się w kierunku rzeki i zakończo-
ne są bramami wodnymi. Jedną 
z ładniejszych jest na pewno ulica 
Mariacka, przy której mieszczą się 
galerie bursztynu. Aby poznać hi-
storię poszczególnych uliczek po-
trzeba czasu. Na pewno warto go 
poświęcić.

Bazylika Mariacka to naj-
większy kościół w Gdańsku i naj-
większa świątynia ceglana na świe-
cie. Jej oficjalna nazwa to Bazylika 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. Była budowana przez po-
nad 150 lat. Mimo że jest świątynią 
katolicką, od XVI wieku aż do 1945 
roku służyła ewangelikom. Kościół 
przetrwał zawieruchę wojenną, 
tracąc jednak całe swoje wyposa-
żenie. Gotyckie ołtarze pokazują 
nam koronację Najświętszej Marii 
Panny oraz liczne sceny biblijne. 

Dwór Artusa – reprezenta-
cyjny zabytek Gdańska położo-
ny na tzw. Trakcie Królewskim, 
w centrum Starego Miasta. Został 

zbudowany w połowie XIV wieku 
i był siedzibą Bractwa św. Jerzego, 
czyli rycerzy pochodzących z bo-
gatych rodów niemieckich. Budy-
nek przechodził różne koleje losu. 
Wielokrotnie zmieniał właścicieli. 
Z uwagi na dobrą lokalizację, każde 
stowarzyszenie kupieckie chcia-
ło mieć tu swoją siedzibę. W XVIII 
wieku znajdowała się w nim giełda 
kupiecka. Aktualnie mieści się tu 
muzeum, w którym możemy zo-
baczyć zrekonstruowane wnętrza 
średniowiecznych kamienic. Dwór 
Artusa bardzo często pełni rolę re-
prezentacyjną i są tu przyjmowa-
ne delegacje państwowe i wybitni 
goście.

Muzeum Historyczne Mia-
sta Gdańsk – mieści się w Ratuszu 
Głównego Miasta. To tutaj zaczęto 
gromadzić zbiory dokumentujące 
dzieje miasta. Odbywają się tu licz-
ne wystawy, które pokazują dzieje 
miasta na przestrzeni wieków. Pro-
wadzone są prelekcje historyczne 
i spotkania z ciekawymi ludźmi.  
Muzeum ciągle się rozwija, a jego 
eksponaty są warte obejrzenia.

Narodowe Muzeum Morskie 
Gdańsk – to kompleks muzeów 
nad Motławą. W skład tego mu-
zeum wchodzą między innymi spi-
chlerze na Ołowiance, czyli wyspie 
na rzece Motława, Żuraw na le-
wym brzegu rzeki Motława a także 
pierwszy powojenny statek han-
dlowy „Sołdek”, zbudowany przez 
polski przemysł stoczniowy. Swoją 
służbę dla kraju rozpoczął w 1948 
roku i przez 31 lat pływania odwie-
dził ponad 61 portów na świecie. 
Muzeum to ma propagować war-
tości morskie wśród młodego po-
kolenia a także przypominać tra-
dycje morskie naszego kraju.

Europejskie Centrum So-
lidarności – obiekt oddany do 
użytku 31 sierpnia 2014 roku, w 34. 
Rocznicę  podpisania porozumień 
sierpniowych. Instytucja kultury, 
utrwalająca pamięć o sukcesie So-
lidarności w walce z komunizmem. 
Jest to również ośrodek edukacyj-
ny, centrum naukowo-badawcze, 
archiwum i biblioteka. W budynku 
centrum mieści się stała wystawa 
pokazująca walkę związku zawo-

dowego Solidarność o wyzwolenie 
naszego kraju. Mieści się tu rów-
nież biuro byłego prezydenta RP 
Lecha Wałęsy. Sam budynek ma 
nowoczesną bryłę statku i jest 
umiejscowiony obok wejścia do 
stoczni gdańskiej. Gorąco polecam 
odwiedzenie tego miejsca. Jest tu 
bardzo przystępnie i za pomocą 
wielu środków przekazu pokazana 
najnowsza historia naszego kraju.

Westerplatte – decyzją Rady 
Ligi Narodów w 1924 roku półwy-
sep Westerplatte został przekaza-
ny Polsce jako miejsce przeładunku 
broni i amunicji. Składnica tranzy-
towa była na co dzień ochraniana 
przez oddział 88 żołnierzy polskich. 
W sierpniu 1939 roku jednostka zo-
stała wzmocniona i liczyła 217 żoł-
nierzy. Ich dowódcą został major 
Henryk Dobrzański. To właśnie tu-
taj padły pierwsze strzały II wojny 
światowej, wystrzelone z pancer-
nika Schleswig Holstein. W walkach 
o Westerplatte, które trwały 7 dni, 
poległo 15 polskich żołnierzy, resz-
ta dostała się do niewoli. Do dzisiaj 
zachował się budynek wartowni nr 
1, który jest udostępniony do zwie-
dzania. Na terenie półwyspu pozo-
stały jeszcze ruiny wartowni nr 4, 
resztki koszar. W miejscu walk jest 
postawiony potężny pomnik, znaj-
duje się także symboliczny cmen-
tarz poległych żołnierzy.

Muzeum II Wojny Świato-
wej mieści się na końcu gdańskiej 
starówki. To jedna wystawa stała, 
która zajmuje powierzchnię blisko 
5 tys. metrów kwadratowych i jest 
umiejscowiona 14 metrów pod zie-
mią. Przedstawia tragiczne losy 
i doświadczenia II wojny światowej. 
Składa się z trzech bloków tema-
tycznych: „Droga do wojny”, „Groza 
wojny”, „Długi cień wojny”. Na wy-
stawie jest zgromadzonych ponad 
2000 eksponatów, dostępne są 
liczne stanowiska multimedialne. 
Przed decyzją o zwiedzaniu tego 
muzeum należy się upewnić, czy 
są wolne bilety wstępu. Muzeum 
jest bardzo oblegane i dostanie się 
do niego nie jest łatwe. Najlepiej 
wcześniej dokonać rezerwacji.

Tekst i fot. (Maw)

Miejsce pamięci poświęcone polskim żołnierzom z 1939 roku Pomnik na Westerplatte

Pomnik Neptuna

Gdański Żuraw – symbol miasta

Stare miasto w Gdańsku
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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)

Tydzień upłynie pod znakiem emocji. Do jednych 
powrócą wspomnienia dawnych miłości, a to za 
sprawą spotkania z dawno niewidzianą osobą. Inni 
będą się złościć na źle załatwione w przeszłości spra-
wy. Każda, nawet najmniejsza, krytyka wyprowadzi 
Koziorożce z równowagi. Lepiej unikajcie teraz osób, 
których nie darzycie sympatią.

Przez przemyślenia rozpoczniesz romans, bo pew-
na osoba zachwyci cię ekstrawaganckim sposobem 
bycia. Niestety,  nie przypadnie ona do gustu twoim 
znajomym. Ale ty poczujesz, że wreszcie spotkałeś 
kogoś, na kogo czekałeś. Będziesz chciał zmienić się 
na lepsze. Rzucisz palenie, zaczniesz uprawiać sport, 
przejdziesz na dietę.

Porzuć stare schematy. Odpowiedni czas, by zacząć 
wszystko od nowa – czy to w sferze zawodowej, 
czy prywatnej. Bądź zdecydowany, a zyskasz nawet 
w oczach tych, którzy wątpili w twoje umiejętności. 
Jeśli potrzebujesz odprężenia, zorganizuj imprezę. 
Zaproś gości, przygotuj konkursy. Śmiech to naj-
lepsze lekarstwo na stres.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważna, obowiązkowa 
i nadzwyczaj dokładna. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałaś.

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okulary. 
Nawet odkrycie, ile szans ostatnio zmarnowałaś nie 
wyprowadzi cię z równowagi. Poczujesz chęć do 
działania, skoczysz na głęboką wodę. I dobrze, bo 
okoliczności sprzyjają. W pracy dostaniesz do wy-
konania ważne zadanie. Spisz się.

Rozstrzygną się ważne sprawy. Nie polegaj tylko na 
intuicji, lepiej nie działać wbrew logicznym przesłan-
kom. Bez reszty oddasz się pracy. Rodzina będzie 
jednak zabiegać o twoją uwagę, nie lekceważ jej. 
Znajdź czas na drobne przyjemności, może wypad 
do kina lub rozgrywki karciane?

Potrzebujesz odpoczynku i relaksu. Nie odrzucaj 
zaproszenia na imprezę. Spotkanie z przyjaciółmi 
dobrze ci zrobi. Przed osobami w związkach wiele 
romantycznych chwil. Ostrożnie w sprawach finan-
sowych, szastanie pieniędzmi nie przyniesie nic 
dobrego. Lepiej zamroź fundusze.

Pogódź się wreszcie z niepowodzeniem, które ci się 
przytrafiło i przyjmij do wiadomości, że są rzeczy, na 
które nie masz wpływu. Nie patrz w przeszłość, idź 
do przodu. Zyskasz autorytet i osiągniesz zamierzone 
cele. Nie lekceważ poleceń przełożonych, ktoś wkrót-
ce zechce cię rozliczyć. W sferze uczuć gorąco, ale 
bądź czujny, by nie dać się oszukać. 

Będziesz w doskonałym nastroju. Wpadniesz na 
kreatywne rozwiązanie, które spodoba się przeło-
żonym. Spotkania towarzyskie to teraz twój żywioł. 
Może zorganizujesz kolację u siebie i zaprosisz zna-
jomych? Samotne Byki mają szanse na flirt lub ro-
mans, ale nie będzie to nic poważnego. W ferworze 
zabawy nie zapomnij o obowiązkach rodzinnych.

Dobra organizacja będzie na wagę złota. Zaplanuj 
czas przeznaczony na realizację obowiązków. Jeśli 
widzisz, że nie dasz rady zrobić wszystkiego sam, 
nawet nie próbuj. Zaangażuj współpracowników. 
Inaczej zmęczenie da ci o sobie znać i poczujesz się 
bardzo wyczerpany. Wątpienie we własne siły i prze-
cenianie przeciwników to droga donikąd.

Twoje sprawy nabiorą tempa. Nie zabraknie ci energii 
i pomysłowości, nie będziesz zostawiał tematów na 
później, załatwisz od ręki, co tylko się da. Skup się 
na teraźniejszości, nie licz korzyści, których jeszcze 
nie ma. Raki w stałych związkach poczują się kochane 
i potrzebne, a samotne mogą spotkać kogoś, kto za-
wróci im w głowie na dobre. 

Zdarzyły ci się ostatnio niedociągnięcia w pracy, ale 
dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności unikniesz 
kary. Na przyszłość bądź jednak ostrożny. Niespo-
dzianka, niestety niemiła, w sferze towarzyskiej. Ktoś 
pokaże swoją prawdziwą twarz. Intuicja cię nie zawodzi, 
lepiej wycofać się z tej znajomości. Pod żadnym pozo-
rem nie pożyczaj tej osobie pieniędzy.

Kolorowanki dla dzieci
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Taneczne spotkania
GMINA WĄPIELSK  Szkoła Seven Dance od niedawna prowa-
dzi zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. W hali sportowej 
w Radzikach Dużych 17 listopada młodzi mieszkańcy po raz 
trzeci uczyli sie tańca. W planach są zajęcia w Rypinie

Zajęcia obejmują naukę tań-
ca nowoczesnego. Prowadzi je in-
struktorka Sinem Demir, szkolona 
w Akademii Mistrzostwa Sporto-
wego. Posiada ona kilkuletnie do-
świadczenie trenerskie. Współpra-
cowała m. in.z Agustinem Egurrolą 
i prestiżowymi grupami telewizyj-
nymi, np. Grupą Volt. Na koncie 
posiada występy w telewizji, rekla-
mach i klipach muzycznych. Na za-
jęcia uczęszczają dzieci w wieku od 
4 do 15 lat.

– Są 3 kategorie wiekowe. Star-
sze przychodzą do mnie w czwart-
ki, natomiast młodsze w piątki. To 
trzecie nasze spotkanie. Poznajemy 
się i patrzymy na koordynację ru-
chów. Rodzice coraz chętniej zosta-
wiają młodsze dzieci same – mówi 

Sinem Demir. – Jestem spod Wro-
cławia, wspólnie ze swoimi instruk-
torami w rejonach Dolnego Śląska 
otwieraliśmy szkołę 4 lata temu. 
Później przeprowadziłam się do 
Torunia. Z gminy Wąpielsk pocho-
dzi mój partner i razem stwierdzi-
liśmy, że można spróbować sił tu-
taj, w mniejszych miejscowościach, 
gdzie nie ma takich zajęć. Ogląda-
łam podczas jednego wydarzenia 
pokaz talentów, alle niestety nie 
było tam tańca. Mam nadzieję, że 
w następnym roku pokażemy, jak 
się ruszamy. Gmina bardzo chętnie 
mnie przyjęła – dodaje.

W piątek po obowiązkowej 
rozgrzewce dzieci ćwiczyły układ 
w stylu hip-hop. Mali tancerze 
chętnie powtarzali poszczególne 

elementy. Rozpierała ich energia. 
Na ich trening patrzyli rodzice oraz 
rodzeństwo.

– Grupy cały czas są otwarte, 
nabory trwają. Pierwsze zajęcia są 
darmowe, można wtedy sprawdzić, 
czy się podobają. Koszt lekcji wy-
nosi 50 zł miesięcznie. Spotykamy 
się cyklicznie, raz w tygodniu przez 
godzinę zegarową. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w naszych zaję-
ciach. Planuję także rozpocząć cykl 
spotkań tanecznych w Rypinie – 
informuje instruktorka.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Świeć przykładem
Rypińscy policjanci włączyli się w działania „Świeć 
przykładem” prowadzone na drogach całego woje-
wództwa. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
pieszym. Mundurowi w ramach akcji rozdają odbla-
ski i informują, jak ważne jest ich noszenie.

Rypin

W piątek (17.11.) w godz. 
5.00-9.00, a także 16.00-20.00 
rypińscy policjanci prowadzili 
wzmożone działania pn. „Świeć 
przykładem”. Celem akcji jest 
przede wszystkim przypomnie-
nie i uświadomienie pieszym 
poruszającym się po drodze po 
zmierzchu nie tylko o obowiąz-
ku, ale również o konieczności 
używania elementów odblasko-

wych w sposób widoczny dla in-
nych uczestników ruchu.

– Podczas tych działań funk-
cjonariusze zwracali szczególną 
uwagę na to, czy piesi są wypo-
sażeni w elementy odblaskowe, 
które poprawiają ich widoczność 
na drodze. Osobom niestosują-
cym się do tego właśnie przepisu 
ruchu drogowego policjanci wrę-
czali opaski odblaskowe – mówi 

Dorota Rupińska z KPP Rypin.
Zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo o ruchu drogowym piesi, 
którzy poruszają się po drodze 
poza obszarem zabudowanym, 
od zmierzchu do świtu są obo-
wiązani używać elementów od-
blaskowych w sposób widoczny 
dla innych uczestników ruchu. 
Prawidłowo noszone odblaski 
mogą uratować życie pieszym. 
Element odblaskowy powinien 
być umieszczony w takim miej-
scu, aby był zauważalny dla kie-
rujących pojazdami.

Dlatego też apelujemy do 
kierowców o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności wobec nie-
chronionych uczestników dróg, 
zwłaszcza w pobliżu przejść dla 
pieszych. O rozwagę również 
prosimy pieszych, aby zwracali 

uwagę na to co się dzieje na dro-
dze, nie wchodzili na przejście 
dla pieszych bezpośrednio przed 
nadjeżdżający pojazd, stosowali 

się do sygnalizacji świetlnej i nie 
przebiegali przez jezdnię.

(red), fot. KPP Rypin
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Kościół ewangelicki w Rypinie (fot. 1965)

nadal pod zarządem pastora Pa-
rafii Ewangelickiej w Toruniu. 
Dopiero w kwietniu 1949 roku, 
dzięki staraniom księdza Ry-
szarda Trenklera z Torunia re-
aktywowano rypińską parafię 
ewangelicką. Wydarzenie to zo-
stało poprzedzone pierwszym po 
wojnie kościelnym pogrzebem 
Karola Nassa, na który przyby-
ło wielu ewangelików – Niem-
ców, ryzykując jeszcze wówczas 
aresztowaniem przez Urząd 
Bezpieczeństwa. We wrześniu 
tegoż roku odbyła się pierwsza 
konfirmacja. Ewangelicy, którzy 
ocaleli z exodusu i prześladowań 
powojennych, rozpoczęli odpra-
wianie nabożeństw na plebanii 
w jednym z pomieszczeń, któ-
re wcześniej pełniło rolę sali do 
nauczania konfirmacyjnego. 
Pierwszą amboną – jak czytamy 
w Kronice Parafii Ewangelic-
kiej – było krzesło, ale wszyscy byli 
wzruszeni i niezmiernie szczęśliwi. 
Dzięki zapobiegliwości ks. seniora 
Trenklera sala została wyposażona 
w niezbędny sprzęt, ambonę, oł-
tarz, fisharmonię i chociaż wierni 
się w niej nie mieścili, ale mogła już 
służyć jako kaplica.

Kościół ewangelicki w Ry-
pinie pozostawał jednak nadal 
w jurysdykcji proboszcza św. 
Trójcy Wincentego Konarskiego 
do 1952 roku. Na skutek starań 
księdza Ryszarda Trenklera, ale 
zapewne także z powodu chęci 
osłabienia kościoła katolickiego 
w mieście, władze Rypina wy-
raziły zgodę na przejęcie świąty-
ni przy ulicy Lipnowskiej przez 
ewangelików. Było to niezapo-
mniane i pełne wzruszeń przeży-
cie – czytamy w Kronice Parafii 
Ewangelickiej. Wprawdzie z trzech 
żyrandoli pozostał tylko jeden, ale 
z wielkim zapałem przystąpiono 
do prac porządkowych, zbierano 
ofiary na zakup nakryć liturgicz-
nych, dywanu i innych niezbędnych 
przedmiotów. Jak wspominają 
rypińscy ewangelicy, Rudolf Ra-
datz ucałował klucz od kościoła, 
odbierając go od księdza Wincen-
tego Konarskiego. Klucz ten do 
dzisiaj otwiera drzwi kościoła 
ewangelickiego w Rypinie. 8 lu-
tego 1953 roku odbył się pierw-
szy ślub w odzyskanej świąty-
ni. Związek małżeński zawarli 
wówczas Bruno Bahr i Helena 
Ratzlaff.

Początkowo parafia nie po-
siadała stałego pastora i obo-
wiązki duszpasterskie spełniał 
dojeżdżający z Torunia ksiądz 
Ryszard Trenkler. W końcu 1952 
roku przybył do Rypina pierw-
szy ksiądz ewangelicki Bogusław 
Wittenberg. Pierwsze nabożeń-
stwo luterańskie w odzyskanej 
świątyni odprawił 25 stycznia 
1953 roku ksiądz biskup Karol 
Kotula, przy współudziale księ-
dza seniora Ryszarda Trenklera 
oraz nowo powołanego admini-
stratora parafii, Bogusława Wit-
tenberga, pierwszego powojen-
nego pastora w Rypinie. Zawiązał 
się wówczas chór kościelny, 
któremu przewodniczył Rudolf 
Radatz, pierwszy kurator para-
fii. Od 1951 śpiewał już kwartet. 
Ponieważ nuty i śpiewniki zagi-
nęły w czasie ucieczki ludności 
niemieckiej w 1945 roku, a na-
stępnie w okresie zarządzania 
kościołem przez stronę polską, 
Rudolf Radatz pieśni odtwarzał 
z pamięci i zapisywał w zeszy-
tach. W chórze tym śpiewały m. 
in.: Emma Radatz, Margarita Ra-
datz (Tomaszewska), Edyta Ma-

łecka, Wanda Byfut (Kopcewicz), 
Apolda Radomińska, Rudolf Ra-
datz, Helena i Bruno Bahr, Wan-
da Weiss, Laura Tesmer, Lilli 
Schiemann (Bartel), Lidia Biller 
(Holweg), Ewald Buchholtz oraz 
ks. Bogusław Wittenberg. Po kil-
ku latach chór zawiesił jednak 
swoją działalność. Na plebanii 
oprócz pastora mieszkały trzy 
rodziny oraz dwie w oficynie na 
podwórzu. Sercem i mózgiem pa-
rafii była wówczas zacna rodzina 
Sommerów. Ich gościnny dom był 
przystanią dla dojeżdżających księ-
ży. Gustaw Sommer, powszechnie 
szanowany nauczyciel, ponad 26 lat 
służył parafii bezinteresowną grą 
na organach i fisharmonii – zano-
towano w Kronice Parafii. 

W okresie zmian paździer-
nikowych 1956 roku parafia 
ewangelicka w Rypinie nadal 
zarządzana była przez pasto-
ra Bogusława Wittenberga. Już 
w maju następnego roku ksiądz 
Wittenberg mianowany został 
przez Konsystorz Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego admini-
stratorem parafii w Radomiu, 
Lublinie i Kielcach, a do Rypina 
skierowano nowego pastora, 
Eugeniusza Sautera. Ksiądz Sau-
ter duszpasterzował rypińskim 
ewangelikom tylko do 1960 roku. 
W latach 1961-1962 parafia nie 
posiadała stałego księdza, ale na 
nabożeństwa dojeżdżał z Dział-
dowa pastor Henryk Sikora. Od 1 
stycznia 1963 roku wyznaczono 
już stałego administratora, księ-
dza Jana Lecha Klimę, dotych-
czasowego wikariusza księdza 
seniora w Sopocie. Pozostawał 
on w Rypinie do grudnia 1969 
roku.

Ewangelicy skupieni przy 
rypińskim kościele tworzyli 
w tym okresie niewielką, liczącą 
około 100 osób wspólnotę, ale ak-
tywną i zaangażowaną w prace 
na rzecz parafii, sięgającej swym 
zasięgiem terytorialnym pod 
Brodnicę, Dobrzyń nad Drwę-
cą i Sierpc. Od 1 stycznia 1968 
roku, zgodnie z zarządzeniem 
Konsystorza Ewangelickiego, 
przeprowadzona została reorga-
nizacja ośrodków kościelnych. 
Zlikwidowano wówczas parafię 
ewangelicką w Lipnie i jako tzw. 
stację kaznodziejską włączono 
do parafii w Rypinie. Spowodo-

wało to jednak niezadowolenie 
parafian lipnowskich i ich liczne 
protesty u władz naczelnych Ko-
ścioła Ewangelickiego w Polsce. 
Od stycznia 1973 roku w Lipnie 
ponownie przywrócono samo-
dzielną placówkę kościoła ewan-
gelickiego.

Parafia ewangelicka w Ry-
pinie, jako szczególnie zaanga-
żowana w pracach religijnych, 
odwiedzana była w latach sześć-
dziesiątych wielokrotnie przez 
przedstawicieli najwyższych 
władz Kościoła. 10 stycznia 1965 
roku parafię wizytował ksiądz 
senior Edward Dietz z Sopotu. 
W styczniu 1967 roku Rypin wy-
znaczono na miejsce konferencji 
diecezjalnej księży ewangelic-
kich Diecezji Pomorsko-Wielko-
polskiej.

Odzyskana przez ewange-
lików rypińskich świątynia, 
remontowana i pielęgnowana 
także dzięki pomocy z Repu-
bliki Federalnej Niemiec, sta-
nowiła centrum zboru. Ksiądz 
Jan Klima potrafił skupić wier-
nych w pracy duszpasterskiej, 
organizując wiele uroczystości 
religijnych. W Kronice Parafii 
(zapoczątkowanej przez księdza 
Klimę w 1966 roku) znajdujemy 
informacje o przygotowanych 
z dużym zaangażowaniem środ-
ków uroczystościach, ale tylko 
z 1967 roku. W styczniu tegoż 
roku po nabożeństwie zorga-
nizowano uroczystość na cześć 
Gustawa Sommera, kończącego 
wówczas 80 lat, w której wzię-
li udział wszyscy parafianie. 
W maju odbyła się konfirmacja 
dzieci ewangelików z parafii ry-
pińskiej, a cały rok 1967 parafia 
obchodziła uroczystości 450-
lecia reformacji. 

W 1968 roku odbyło się Zgro-
madzenie Parafialne rypińskich 
ewangelików, które wyłoni-
ło Radę Parafialną. W jej skład 
weszli: Adela Hoffman i Zofia 
Romanowska z Lipna, Wilhelm 
Kruszczewski ze Strzyg, Brunon 
Neumann z Brodnicy, Broni-
sław Pierścionek z Kretek, Eryk 
Kühn, Edyta Małecka, Margarita 
Radatz, Rudolf Radatz, Edward 
Rode, Emil Rotenberg i Robert 
Bartel z Rypina.

Piotr Gałkowski

Pełniący wówczas obowiązki 
wikariusza na prawach probosz-
cza w parafii św. Trójcy w Rypi-
nie ksiądz Ksawery Ziemiecki 
zdecydował się przejąć świąty-
nię na potrzeby katechizacji. Po-
święcenie kościoła ewangelic-
kiego nastąpiło już w lutym 1945 
roku, a wkrótce później uregulo-
wano zajęcie prawnie, podpisując 
jednak umowę tylko w formie 
dzierżawy z superintendentem 
Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Toruniu. Kościół ewan-
gelicki zyskał miano kościoła 
szkolnego, a ksiądz Ziemiecki 
pełnił funkcję prefekta szkół po-
wszechnych i rektora kościoła 
szkolnego w Rypinie. Stopniowo 
jednak kolejny proboszcz, ksiądz 
Wincenty Konarski organizował 
katechizację na terenie miasta 
w gimnazjum i dwóch szko-
łach powszechnych. Świątynia 
ewangelików rypińskich stała 
opuszczona od 1947 roku.

Parafia ewangelicka w Ry-
pinie, pozbawiona kościoła 
i prawie wszystkich wiernych, 
przestała po wojnie funkcjo-
nować. Plebania i budynki go-
spodarcze pozostawały jednak 

W 500. rocznicę reformacji. 
Z dziejów rypińskiego ewangelicyzmu 

(cz. 6 – 1945-1970)
XX WIEK  Kościół ewangelicki w Rypinie opuszczony został przez uciekających przed armią radziec-
ką Niemców w styczniu 1945 roku
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Ks. Eugeniusz Sauter
Od 1946 r. pracował w Wydminach. W materiałach archiwalnych, przynajmniej tych, które znajdują się w Die-

cezji Mazurskiej, nie zachowały się informacje o ks. Eugeniuszu Sauterze, pozwalające na nakreślenie jego sylwet-
ki. Zagadkowa przeto jest informacja, którą można odnaleźć w memoriale ks. dr. Jana Szerudy z 26 VI 1951 roku 
pt. „Kościół Ewangelicko-Augsburski a Mazurzy ewangeliccy”. Jest tam bowiem przypomnienie początków opieki 
duszpasterskiej nad ludnością mazurską i o organizowanych zborach przez duchownych, których Konsystorz 
wydelegował po wojnie do tej pracy. Znajduje się tam także informacja, z której wynika, że „pod koniec 1945 r. 
i na początku 1946 wydelegowano na Mazury dalszych administratorów” a wśród nich „ks. Eugeniusza Sautera 
do Wydmin”.

Jeżeli tak rzeczywiście było i Eugeniusz Sauter w 1946 roku zamieszkał w Wydminach i podjął tam pracę 
kościelną, to z całą pewnością można stwierdzić, że w tym czasie nie był jeszcze księdzem. Mógł zatem organi-
zować życie kościelne jako praktykant, a potem jako kandydat teologii. Dopiero w późniejszych latach, gdy był 
administratorem parafii w Rynie, przy jego nazwisku pojawiła się informacja: „urodził się 12 stycznia 1909 r.; 
ordynowany 11 grudnia 1949 roku”.

Ks. Eugeniusz Sauter oprócz Wydmin administrował parafiami w Węgorzewie, Kruklankach, Pozezdrzu i Ba-
niach Mazurskich. W 1953 r. administratorem tych placówek został ks. Rudolf Mrowiec z Giżycka. Dnia 7 maja 1955 
roku Naczelna Rada Kościoła zwolniła ks. Eugeniusza Sautera z administrowania parafią ewangelicko-augsbur-
ską w Wydminach oraz zborami w Orłowie i Zelkach oraz stacjami kaznodziejskimi w Soltmanach i Chełchach 
i z dniem 15 maja 1955 r. mianowała go administratorem parafii ewangelicko-augsburskiej w Rynie i Nakomia-
dach. Dwa lata później, jak głosi uchwała Naczelnej Rady Kościoła, z dniem 1 czerwca 1957 r. został przeniesiony ze 
stanowiska administratora parafii ewangelicko-augsburskiej w Rynie oraz Nakomiadach na stanowisko admi-
nistratora parafii ewangelicko-augsburskiej w Rypinie oraz zborów w Płocku i Lipnie. Jego dalsza praca kościelna 
odbywała się już więc poza Mazurami.

Ks. Henryk Sikora
Urodził się 12 czerwca 1933 r. Pochodził ze Starego Biel-

ska. W dokumentach kościelnych diecezji mazurskiej wy-
stępował zrazu jako ewangelista. W marcu 1954 r. został 
skierowany do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsz-
tynie. W nominacji czytamy: „mianuje Pana pomocnikiem 
proboszcza PEA w Olsztynie ks. sen. E. Friszkego z dn. 1.3.54”. 
Dnia 11 kwietnia 1954 r. ordynowano w Lipowie w pow. 
ostródzkim absolwenta kursu dla diakonów Henryka Si-
korę ze Starego Bielska i Jana Stokowskiego b. kaznodzieję 
Kościoła Metodystycznego, pracującego już wcześniej w Li-
powie. Od 1 listopada 1955 r. ks. diakon Sikora otrzymał 
mianowanie na p.o. administratora Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Lipowie oraz zborów w Dąbrównie i Gla-
znotach, a miejscem zamieszkania było Dąbrówno. Po 
pewnym czasie został p.o. administratora parafii w Dział-
dowie oraz zborów w Burkacie, Lidzbarku Welskim, Prabu-
tach i Mikołajkach Pomorskich. Z końcem 1959 roku został 
administratorem parafii w Dąbrównie. Zastępczo pełnił 
obowiązki administratora parafii w Rypinie, a potem też 
w Lipnie. Główną parafią, w której był administratorem, to 
Działdowo, w którym pracował w latach 1959-1970. W poło-
wie 1970 r. skierowany został do parafii w Piszu jako admi-
nistrator. Niebawem został proboszczem parafii. W 1977 r. 
ks. Henryk Sikora poinformował władze kościelne o swej 
rezygnacji ze stanowiska proboszcza parafii w związku 
z planowanym wyjazdem na pobyt stały za granicę. Dnia 
31 maja 1977 r. Naczelna Rada Kościoła skreśliła go – na 
jego własną prośbę – z listy duchownych Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego. Według socjologa Wiesława No-
wakowskiego, który napisał pracę o parafii ewangelickiej 
w Piszu, ostateczny wyjazd ks. Henryka Sikory do Niemiec 
nastąpił w 1978 r. Na nowym miejscu ks. Sikora spisał po 
niemiecku swoje wspomnienia i refleksje, dotyczące pracy 
kościelnej w Działdowie („Soldau im Rückblick 1959-1970”) 
oraz w Piszu (Ev. Kirche Johannisburg im Rückblick 1970-
1977”) i opublikował je własnym nakładem.

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, Boga 
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Naszą wiarę wyznajemy sło-
wami apostolskiego i nicejsko-konstantynopolitańskiego 
składu wiary. Wierzymy, że Słowo Boże zapisane w Piśmie 
Świętym Starego i Nowego Testamentu jest prawdą dla 
naszego życia. Nauka naszego Kościoła wypływająca z Bi-
blii ujęta jest w Księgach Symbolicznych (wyznaniowych). 
Jako normę naszego życia uważamy przykazania zapisa-
ne w Dekalogu oraz nauczanie moralne Jezusa Chrystusa. 
Kościół nasz nie posiada doktryny moralnej (społecznej 
nauki Kościoła), lecz uprawia refleksję etyczną, która ma 
pomóc wiernym w realizacji przykazania miłości bliź-
niego w codziennym życiu. Naszym dniem świętym jest 
niedziela. W tym dniu spotykamy się na nabożeństwach 
w kościołach. W czasie nabożeństwa komunijnego wyzna-
jemy Bogu nasze grzechy w spowiedzi powszechnej.

Nie praktykujemy kultu świętych, obrazów i relikwii. 
Wierzymy, że Bóg obdarza nas łaską, przez którą jesteśmy 
zbawieni, nie uznajemy odpustów ani czyśćca.

W Kościele ewangelickim są dwa sakramenty: chrzest 
(niemowląt) oraz komunia święta (sakrament ołtarza, 
wieczerza Pańska), młodzież przystępuje do komunii po 
raz pierwszy w wieku 15 lat w dniu konfirmacji (przy-
rzeczenia wiary Chrystusowi). Obchodzimy Święta Boże-
go Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Naszym 
największym świętem jest Wielki Piątek, pamiątka dnia, 
w którym Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu 
zbawił świat. W naszym Kościele nie ma sakramentalnego 
podziału na duchowieństwo i świeckich. Księża są sługa-
mi Słowa Bożego, zwiastują to Słowo w kazaniu, udzielają 
sakramentów, prowadzą pracę katechetyczną i duszpa-
sterską. Parafia jest zarządzana wspólnie przez proboszcza 
i radę parafialną.

Opowiadamy się za rozdziałem Kościoła i państwa. 
Uważamy jednak, że władzy państwowej należy się sza-
cunek i należy z nią współpracować dla wspólnego dobra. 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce podzielony jest 
na 6 diecezji, na czele których stoją biskupi diecezjalni. 
W ramach diecezji działają parafie – lokalne społeczności 
wierzących. Siedzibą Biskupa Kościoła oraz Konsystorza 
jest Warszawa. Nasza Parafia należy do Diecezji Pomorsko-
Wielkopolskiej.

Ksiądz Senior Ryszard Trenkler, 
twórca i zarządca odnowionej 
parafii ewangelickiej w Rypinie 
w latach 1949-1952

Jan Lech Klima pastor w Rypinie 
w latach 1957-1969. Urodził się 
w 1937 roku. Ordynowany został 
na księdza ewangelickiego w 1961 
roku. Wikariat odbywał u boku 
ks. seniora Edwarda Dietza w So-
pocie i w 1957 roku skierowany 
został do parafii w Rypinie, Lipnie 
i Włocławku. W 1969 roku prze-
niesiony został do parafii w Czecho-
wicach Dziedzicach, a następnie 
w 1982 roku do Międzyrzecza, gdzie 
duszpasterzował przez 20 lat. Gdy 
w 1993 roku spłonął zabytkowy 
kościół katolicki w Międzyrzeczu, 
wyraził zgodę na użyczenie 
świątyni ewangelickiej katolikom. 
Trwało to przez siedem lat i miało 
pozytywny wpływ na ruch eku-
meniczny na tym terenie. W 2002 
roku przeszedł na emeryturę 
i zamieszkał w Międzyrzeczu. 
W 2011 roku obchodził 50-lecie 
ordynacji. Mieszka obecnie 
w Międzyrzeczu.

Bogusław Wittenberg pastor w Rypinie 
w latach 1953-1957. Urodził się w 1928 roku 
w Żyrardowie. Był synem księdza Ottona Wit-
tenberga, długoletniego duszpasterza parafii 
żyrardowskiej. Ukończył teologię ewangelicką 
na Uniwersytecie Warszawskim. Ordynowany 
został w 1952 roku i bezpośrednio skierowany do 
Rypina. Oprócz parafii rypińskiej administrował 
także w Lipnie, Grudziądzu i Płocku. W maju 
1957 roku mianowany został przez Konsystorz 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego adminis-
tratorem parafii w Radomiu, Lublinie i Kielcach. 
W latach 1969-1976 związany był z parafią 
w Żyrardowie, gdzie w 1976 roku został probo-
szczem. Od 1970 roku, do przejścia na emeryturę 
w 1993 roku, pracował w Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie. Zmarł w 1994 
roku i pochowany został w grobie rodzinnym na 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim w War-
szawie.

Chór parafialny (fot. ok. 1960)



Drewno/Węgiel

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

Praca

Zatrudnimy salową z grupą. Tel. 
785 856 041

Rolnictwo

Kupię kukurydzę mokrą, ziemnia-
ki przemysłowe i buraki cukrowe. 
Tel. 502 317 365

Sprzedam ziemię rolną 1,10 ha. 
Rętwiny. Tel. 603 778 327

Różne

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

Usługi

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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Różne

Rolnictwo

Usługi

Praca

Drewno /Węgiel

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

O G Ł O S Z E N I E
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Uczniowie dowiedzieli się co 
to jest Wojsko Polskie, jakie ma 
zadania i jaką rolę odgrywa w na-
szym państwie. Żołnierz przy-
jechał z bogatym ekwipunkiem 
wojskowym, który zaprezentował 
dzieciom.  Uczniowie mogli przy-

mierzać maskę gazową, hełm i ka-
mizelki. Uczyli się także musztry, 
ćwiczeń wojskowych oraz mieli 
okazję posmakować wojskowych 
sucharków.

(red), fot. nadesłane

Historię 10-letniego chłopca, 
który cierpi na wyjątkowo rzadką 
chorobę, opisywaliśmy w czerwcu. 
Utrzymująca się u Karola podwyż-
szona temperatura zaniepokoiła 
rodziców. Chłopiec po wizycie u le-
karza rodzinnego trafił do rypiń-
skiego szpitala. Karol miał proble-
my z przełykaniem, a na oddział 
trafił odwodniony. Jego stan był 
na tyle poważny, że lekarze zde-

cydowali się przewieźć chłopca do 
szpitala w Bydgoszczy, gdzie prze-
prowadzono całą serię badań. Spe-
cjaliści stwierdzili zespół hemafa-
gocytarny i zdecydowali o leczeniu 
chemioterapią. Chłopiec przez pięć 
miesięcy przebywał na oddziale 
hematologii i onkologii dziecięcej.

– Obecnie do szpitala w Byd-
goszczy jeździmy raz na dwa ty-
godnie na chemię dzienną – mówi 

Anna Fosińska. – Lekarze zdiagno-
zowali również ropień wątroby, 
dlatego Karol musi przestrzegać 
specjalnej diety. W ramach leczenia 
synowi podawane są również ste-
rydy. Mimo wszystko, jesteśmy do-
brej myśli. W imieniu swoim, męża 
i syna dziękuję za okazaną pomoc.

Motocykliści z klubu Szlif, 
którzy wsparli finansowo rodzi-
nę chłopca, angażują się również 
w zbiórkę krwi w ramach akcji 
„Motoserce”.

– Jest nam niezmiernie miło, 
że mogliśmy wspomóc rodzinę 
Karola – przyznaje Piotr Boniecki, 
członek klubu. – Należy poma-
gać w każdy możliwy sposób, naj-
ważniejsze, żeby nie pozostawać 
obojętnym. Niekoniecznie chodzi 
tu o pomoc materialną, lecz też 
o wsparcie emocjonalne. Motocy-
kliści, to nie tylko twardziele w ka-
skach i skórzanych kombinezonach. 
W naszym środowisku nie brakuje 
osób o wielkich sercach.

Osoby zainteresowane pomo-
cą dla Karola proszone są o bezpo-
średni kontakt z jego mamą pod 
numerem telefonu: 508 841 926. 

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

okazali serce dla karola
Rypin  Motocykliści z rypińskiego klubu Szlif pomogli chore-
mu chłopcu z Sadłowa, u którego pół roku temu lekarze zdia-
gnozowali zespół hemafagocytarny. – Przekazane środki są dla 
nas dużym wsparciem – mówią wdzięczni rodzice

Karol (na zdjęciu po lewej) z bratem Marcelem

Spotkanie z żołnierzem
Z okazji Święta Niepodległości 10 listopada klasę II 
Szkoły Podstawowej w Wąpielsku odwiedził żołnierz 
Wojska Polskiego z jednostki wojskowej w Brodnicy.

Wąpielsk

Dokończenie ze str. 1
Zebrani zwracali także uwa-

gę na inne odcinki. – Samochody 
ze żwirowni zepsuły nam drogę. 
My jesteśmy już w podeszłym 
wieku. Ciekawe, czy karetka do 
nas dojedzie, gdyby coś się sta-
ło. Tam się zrobiła rzeka Jordan 
zamiast drogi – zgłasza problem 
Krystyna Meler. 

Uszkodzone auta
Jeszcze większe nerwy wy-

wołał temat uszkodzeń samo-
chodów. To następstwa złego 
stanu dróg. Mieszkańcy opowia-
dali o regularnych wizytach 
u mechaników. – Węgla nie chcą 
dowieźć, bo są dziury. Nie chcą 
zabierać śmieci. A my musimy 
dojeżdżać do pracy i szkoły – 
słychać głosy grupy.

Izabela Lewandowska podję-
ła dyskusję dotyczącą sposobów 
naprawy dróg. Napotkała jednak 
problem dotyczący trasy z Ra-
dzik.

– Rozmawiałam z właścicie-
lami działek leżących obok drogi. 
Chcieliśmy zrobić jakiś rów. Wła-
ściciele nie chcą wyrazić zgody. 
Nie możemy robić czegokolwiek 
na prywatnej działce – tłumaczy 
Izabela Lewandowska.

Mieszkańcy są poirytowani. 
Twierdzą, że na tych działkach 
istniały studnie melioracyjne. Ich 

zdaniem właściciele działek obok 
drogi z Radzik Dużych powinni 
udrożnić studnie lub pozwolić 
na wykopanie rowów, aby woda 
miała gdzie spływać.

problemem pieniądze
Ważną kwestią był dobór 

materiału. Na terenach Lam-
kowizny, Łapinóża i Łapinóża 
-Rumunek naprzemiennie wy-
stępują różne rodzaje gleby. Do-
datkowym problemem jest fakt, 
że obecnie materiały są bardzo 
drogie, a poprawy wymaga wiele 
kilometrów. Istnieje też odcinek 
należący do nadleśnictwa. Roz-
mowy były długie. Zakończyły 
się wynikiem, który zadowolił 
zebranych. Dariusz Górski wraz 
z Izabelą Lewandowską pojecha-
li w teren, by obejrzeć drogi na 
terenie opisywanych miejscowo-
ści.

– Jeśli chodzi o gruz lub tłu-
czeń, to jest poważny problem. 
Remontujemy drogę w Długiem. 
Wykonanie jej było zagrożone, 
bo nigdzie nie można dostać ma-
teriału. Obecnie buduje się wie-
le dróg w całej okolicy, przez co 
materiał niesamowicie zdrożał. 
Naprawa waszej drogi to potęż-
na inwestycja. To około 5 km 
do modernizacji. Koszt takiego 
zadania wynosi około milion zł. 
I to nie jest rozwiązanie na stałe, 

Gmina Wąpielsk

Rzeka zamiast drogi
bo działa tutaj żwirownia, jeżdżą 
ciężkie samochody – mówi wójt 
Dariusz Górski.

Rypienica wylała
W czwartek 16 listopada wójt 

i kierownik SZB wsiedli do auta 
z Agnieszką Jarząbek i Moniką 
Terebus. Kobiety pokazywały im 
drogi na terenie sołectwa. Zwra-
cały uwagę na punkty, w któ-
rych wymagana jest naprawa. 
Objaśniały, które trasy mogą 
być alternatywą dla ruchu pod 
warunkiem, że zostaną napra-
wione. Największe wrażenie na 
przedstawicielach gminy wy-
warł całkowicie zalany odcinek 
przy Rypienicy. Warstwa wody 
wynosiła tam kilkadziesiąt cm. 
Na miejscu ponownie zjawiła się 
grupa mieszkańców. Opowiadali 
o tym miejscu i dyskutowali nad 
sposobem naprawy.

Wieści nie są jednak zbyt 
dobre. Okazało się, że Rypienica 
wylała. Okoliczne łąki są zalane, 
w tym miejsca tuż przy drodze. 
Woda nie ma gdzie odpłynąć. 
Mimo to władze gminy zapewni-
ły o naprawie drogi, jednak naj-
pierw trzeba poczekać na obni-
żenie poziomu wody. Będziemy 
tę sprawę monitorować.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska



Impreza została zorgani-
zowana przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Bieżuniu. Ce-
lem i założeniem konkursu jest 
szeroka prezentacja amator-
skiej twórczości klubów seniora. 
Oprócz muzyki i śpiewu oceniane 
były także przygotowane kulina-
ria oraz prace rękodzieła arty-
stycznego.

Na zdjęciu od lewej: Gabrie-
la Rode, Bożena Guzowska, Maria 
Ptaszyńska, Krystyna Dziedziń-
ska, Teresa Rupińska, Danuta Żyra, 
Stanisława Miłoszewska, Czesława 
Grabowska, Kazimierz Tuchalski 
i Józef Janiszewski

Adam Wojtalewicz 
fot. nadesłane

Dzięki współpracy z rypiń-
skim szpitalem licealiści mogli 
śledzić transmitowaną na żywo 
operację, którą przeprowadził dr 
Andrzej Otto, ordynator oddziału 
chirurgicznego. Podczas projekcji 
w sali konferencyjnej starostwa 
kolegom z Torunia towarzyszyli 
uczniowie klas biologiczno-che-
micznych z Zespołu Szkół nr 1 
w Rypinie. Kolejnym punktem 
spotkania była wizyta w Rypiń-
skim Centrum Sportu, gdzie roze-
grano miniturniej w kręgle.

Podczas wtorkowej wizyty 
licealiści odwiedzili również Mu-
zeum Ziemi Dobrzyńskiej. Hi-

storię zbrodni dokonaną w tym 
miejscu przez hitlerowskiego 
okupanta przybliżył gościom dy-
rektor placówki Andrzej Szalkow-
ski. Wiele emocji wśród uczniów 
wzbudziła wizyta w szpitalu po-
wiatowym. Młodzież miała okazję 
poznać zarówno zasady funkcjo-
nowania rypińskiej lecznicy jak 
i oferowane pacjentom świadcze-
nia. Pomysłodawcą i inicjatorem 
wydarzenia był starosta Zbigniew 
Zgórzyński.

– Wizyta młodzieży z To-
runia i ich opiekunów upłynęła 
nam w sposób ciekawy, aktyw-
ny, pełen ciekawostek. Mam na-

dzieję, że nie był to jednorazowy 
pobyt w naszym powiecie. Myślę, 
że udało nam się nawiązać współ-
pracę, która będzie kontynuowa-
na przez dłuższy czas, a ucznio-
wie z Torunia zechcą jeszcze 
nas odwiedzić, by poznać więcej 
interesujących miejsc. Wymia-
na doświadczeń, opinii, zawarcie 
znajomości z rówieśnikami z Ry-
pina, podejmowanie wspólnych 
działań. Chciałbym, żeby w przy-
szłości udało nam się zrealizować 
razem chociażby kilka celów – 
przyznaje Zgórzyński.

Tekst Adam Wojtalewicz,
 fot. nadesłane
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poznawali powiat
RYPIN  W miniony wtorek 14 listopada rypińskie starostwo 
odwiedzili  uczniowie Liceum Akademickiego UMK w Toruniu. 
Atrakcji nie brakowało

Rozśpiewani seniorzy
18 listopada członkowie rypińskiego klubu seniora 
„Wrzosy” uczestniczyli w XXII Przeglądzie Amatorskiej 
Twórczości Klubów Seniora północnego Mazowsza.

Rypin

Podczas dyskusji przywoła-
no słowa słynnego filozofa Im-
manuela Kanta, który kierował 
się maksymą: „Niebo gwiaździste 
nade mną, a prawo moralne we 
mnie”. Członkowie klubu odnieśli 
się również do słów Jana Pawła II, 
który w encyklice Veritatis splen-
dor wiele uwagi poświęca tema-
towi ludzkiego sumienia. Licznie 
przybyli miłośnicy filozofii pró-
bowali uzyskać odpowiedź na 
najbardziej nurtujące pytania.

– Od 8 lat spotykamy się 
w rypińskiej bibliotece w ramach 
Klubu Filozoficznego – mówi 
Marek Taczyński, dyrektor pla-
cówki. – Ideą, która przyświeca-
ła powstaniu  klubu, było stwo-
rzenie przestrzeni do dyskusji 
nad najważniejszymi życiowymi, 

egzystencjalnymi sprawami dla 
wszystkich refleksyjnych, otwar-
tych, widzących sens w poszuki-
waniu prawdy osób. W spotka-
niach dobrowolnie uczestniczą 
osoby w różnym wieku, z Rypina 
i okolic. Cieszy mnie duże zainte-
resowanie naszymi spotkaniami. 
Uważam, że każdy samodziel-
nie myślący człowiek, dostrzeże 
w nich pozytywną wartość. Już 
teraz zapraszamy wszystkich na 
kolejne spotkanie, które odbędzie 
się 19 grudnia o godzinie 16.00.

Wtorkowa dyskusja przebie-
gła w atmosferze intelektualnej 
polemiki. Półtoragodzinne wy-
darzenie zgromadziło ponad 20 
osób.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

O sumieniu 
w bibliotece
14 listopada odbyło się kolejne spotkanie Klubu Filo-
zoficznego działającego przy Miejsko-Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Rypinie. Tematem przewodnim 
spotkania było sumienie.

Rypin

W tych wyjątkowych chwilach 
towarzyszyli dzieciom wzruszeni 
rodzice, którzy wypełnili po brze-
gi szkolną salę gimnastyczną przy 
ulicy Sportowej. Przybyłych gości 
powitał wieloletni dyrektor pla-
cówki Janusz Went.

– Spotykamy się dzisiaj na jed-
nej z najpiękniejszych uroczystości 
szkolnych, na ślubowaniu uczniów 

klas pierwszych. Kochani pierw-
szoklasiści, waszym najważniej-
szym zadaniem  jest nauka. Macie 
skarb najcenniejszy i najwspanial-
szy – młodość, kochających i tro-
skliwych rodziców, wspaniałych 
nauczycieli i jedno, najważniejsze 
zadanie – dobrze wykorzystać 
dany wam czas. Niech szkoła sta-
nie się waszym drugim domem – 

mówił Went.
W ramach programu arty-

stycznego wystąpili  uczniowie 
klas starszych, którzy specjalnie 
na tę okazję przygotowali występy. 
Nie zabrakło żartobliwych wierszy, 
zabawnych piosenek oraz skocz-
nych tańców. Po złożeniu ślubo-
wania nastąpił długo wyczekiwany 
moment pasowania. Pierwszakom 
wręczono m. in. pamiątkowe  dy-
plomy. W środowej uroczystości 
uczestniczyli również przedsta-
wiciele lokalnych władz. Wśród 
licznym gości znaleźli się m. in. 
burmistrz Paweł Grzybowski, wi-
ceprzewodniczący rady Sławomir 
Malinowski, przewodnicząca ko-
misji oświaty Barbara Górecka, 
przewodniczący komisji kultury 
Paweł Sobierajski oraz przewod-
nicząca komisji rodziny Alicja Fe-
dorowicz.

Tekst Adam Wojtalewicz, 
fot. nadesłane

Pierwszaki z „jedynki” ślubowały
Obiecali być wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami i godnie reprezentować 
swoją szkołę. 15 listopada pierwszoklasiści z rypińskiej „jedynki” złożyli ślubowa-
nie i zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej.

Rypin
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17 listopada przedszkolaków 
z Przedszkola Miejskiego nr 2 od-
wiedzili uczniowie Zespołu Szkół 
Nr 2 II klasy LO o profilu mun-
durowym wraz z nauczycielką 
Jolantą Gawrych. Uczniowie opo-
wiedzieli o swojej nauce, opisali 
mundury, zaprezentowali pokaz 

musztry oraz strzelanie z dwóch 
pozycji. Następnie w każdej klasie 
licealiści przeprowadzili musztrę. 
Wizyta klasy mundurowej była 
wielką atrakcją dla dzieci, o czym 
świadczą zabawy w wojsko do 
końca dnia w przedszkolu.

Oprac. (mr), fot. nadesłane

Dzieci z grupy Zuchy II 
z Przedszkola Miejskiego nr 3 
„Niezapominajka” dołączyły do 
grona starszaków 17 listopada. 
Przedszkolacy pod opieką wy-
chowawczyni Alicji Tyburskiej 
przygotowały program artystycz-
ny, w którym zaprezentowały 
wszystkie zdobyte podczas nauki 
w przedszkolu umiejętności. Oka-
zało się, że Zuchy II są prawdzi-
wymi zuchami: doskonale tańczą, 
recytują i śpiewają, a geografii 

i historia im nie straszne.
Dzieci z niecierpliwością 

czekały na pasowanie i z dumą 
prezentowały otrzymane dyplo-
my. Nie zabrakło niespodzianek 
– pięknego tortu oraz drobnych 
upominków przygotowanych 
przez burmistrza Pawła Grzy-
bowskiego, radną Barbarę Górec-
ką i dyrektor Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 2 Małgorzatę 
Kuźmińską. 

(mr), fot. nadesłane

Uczniowie pod kierunkiem 
nauczycieli przypomnieli podczas 
koncertu „Z pieśnią przez dzieje 
Polski” popularne pieśni patrio-
tyczne śpiewane niegdyś w pol-
skich domach. Organizatorzy kon-
certu pragnęli zachęcić gości do 
kontynuowania tradycji wspólnego 
śpiewania w gronie rodzinnym i to-
warzyskim, aby rozwijać poczucie 

więzi rodzinnej i narodowej, a tak-
że poprzez pieśni przybliżyć histo-
rię Polski i ułatwić jej zrozumienie. 

 Po odśpiewaniu Mazurka 
Dąbrowskiego artyści rozpoczę-
li uroczysty wieczór od poloneza. 
Następnie szkolny chór zaprezen-
tował pieśni legionowe, ułańskie, 
wojenne. W repertuarze koncer-
tu znalazły się utwory takie jak: 

„Pierwsza Brygada”, Ostatni mazur, 
Piechota, Modlitwa obrazowa, Roz-
szumiały się wierzby płaczące, Bia-
ły krzyż.

– Koncert pozwolił wsłuchać 
się w melodie i słowa pieśni patrio-
tycznych, a także uzmysłowić sobie, 
że dzisiejszą beztroską codzienność 
zawdzięczamy tym, którzy walczyli 
o niepodległość i wolność naszego 
kraju. Uroczystość lokalna społecz-
ność przyjęła z ogromnym aplau-
zem i długo jeszcze po jego za-
kończeniu pozostała w szkolnych 
murach, i dzieliła się zrodzonymi 
w sercach refleksjami – mówi Mo-
nika Kusińska z SP w Nowym Ko-
brzyńcu.

(red), fot. nadesłane

Przez kilka tygodni młodzież 
uczestniczyła w dodatkowych za-
jęciach dotyczących patriotyzmu, 
tolerancji, nienawiści, angażowa-
ła się w działania patriotyczne 
na rzecz środowiska lokalnego 
i wreszcie przygotowała w szkole 
obchody Dnia Patrioty XXI wieku. 
Po co to wszystko? By poprzez 
ciekawe, twórcze działania, edu-
kować, wychowywać, kształtować 
postawy.

– Tuż po tym szkoleniu na-
tychmiast nam – szkolnym ko-
ordynatorkom – zrodziły się po-
mysły jak pracować z uczniami na 
tematy niełatwe. Będąc nauczy-
cielem języka polskiego, dumna 
jestem, że mogłam być koordy-
natorem tego projektu. Wielkim 
wyróżnieniem dla mnie jest fakt, 
że to właśnie moi wychowanko-
wie uczestniczyli w projekcie. Miło 
patrzeć jak młodzi Polacy pracują 
nad powierzonymi im zadaniami, 

mając przy tym dużo satysfakcji. 
Pokazałam, że poruszając dany 
temat, potwierdzenia możemy 
szukać w literaturze. Była to, nie 
tylko doskonała lekcja polskiego, 
ale przede wszystkim lekcja wy-
chowawcza – podkreśla polonist-
ka Monika Stalmirska.

Finał działań siódmoklasistów, 
czyli grupy projektowej, odbył się 
w czwartek 16 listopada podczas 
Dnia Tolerancji. Grupa podsumo-
wała swoje działania, ale także 
przygotowała wiele edukacyjno-
wychowawczych zabaw. Podczas 
każdej przerwy wszyscy chętni 
uczniowie brali aktywny udział w  
grze korytarzowej. Siódmoklasiści 
przygotowali zestaw zadań, były 
np. patriotyczne puzzle, sprawdza-
nie znajomości hymny narodowe-
go, film historyczny. Każda klasa 
przygotowała plakaty, na których 
swoje miejsce znalazło mnóstwo 
ważnych i głębokich treści, doty-

czących tolerancji.  Prezentacje 
oraz plakaty oceniło jurry. Jed-
nym z działań młodych patriotów, 
było porządkowanie nagrobków 
w związku ze Świętem Zmarłych.

– Współpracujemy z Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej od 
wielu lat. Realizowaliśmy różne 
projekty z pomocą tej instytucji. 
Tym razem, podjęliśmy decyzję 
o partycypacji w Programie Szkoła 
Tolerancji, bo wiemy, że edukacja 
to najskuteczniejszy sposób zapo-
biegania nietolerancji. Poza tym 
młodzież uwielbia takie pozasz-
kolne formy nauczania, w których 
poprzez zabawę i konkretne pro-
jektowe działanie, jeszcze bardziej 
się integrują, poznają środowisko 
lokalne i uczą się odpowiedzialno-
ści – dodaje Aleksandra Budziń-
ska, nauczycielka historii i wiedzy 
o społeczeństwie.

(red)
 fot. nadesłane

uczniowie ZS nr 2 opowiedzieli o specyfice nauki w klasie mundurowej

Uśmiechnięte twarze to dowód, że nauka w przedszkolu to dobra zabawa

Za mundurem…
przedszkolacy sznurem

Pasowani na starszaków

Podobno niektórzy wiedzą kim chcą zostać już 
w przedszkolu, inni szukają swojego powołania całe 
życie. Przedszkolacy z PM nr 2 mieli okazję sprawdzić, 
czy kariera wojskowa może być atrakcyjna. Może ro-
sną nam wielcy generałowie?

Listopad to szczególny miesiąc dla przedszkolaków 
oraz ich nauczycieli i rodziców.  To okres kiedy trzy-
latki przyjmowane są w poczet przedszkolaków, a ich 
starsi koledzy stają się starszakami i powoli przygo-
towują do  roli ucznia. 

Rypin

Rypin

Podniosłe chwile w szkole
15 listopada uczniowie SP w Nowym Kobrzyńcu spotkali się z rodzicami, dziad-
kami, znajomymi oraz nauczycielami, by wspólnie świętować  99. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Gmina Rogowo

Młodzi patrioci w akcji 
GMINA BRZUZE  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Ostro-
witem wzięła udział w nowej edycji programu Szkoła Tolerancji



Zawody odbył się w week-
end 18-19 listopada. Wystartowa-
ło 29 klubów pływackich z całej 
Polski, łącznie 400 zawodników. 
W sobotę pływacy rywalizowa-
li na 50-metrowych odcinkach, 
a w niedzielę na 100-metrowym 
dystansie. Rypinianie sięgnęli po 
21 krążków: 7 złotych, 7 srebrnych 
i 7 brązowych. W głównym loso-
waniu nagród poszczęściło się 
Szymonowi Karczewskiemu, któ-
ry do zdobytych miejsc dorzucił 

sportowy rower marki kross. 
– Przeżyliśmy dużo emocji 

i super rywalizację – mówi Karo-
lina Topolewska z klubu Sejwal. – 
Od ostatnich zawodów minęły do-
piero dwa tygodnie, a zawodnicy 
z Rypina po raz kolejny poprawili 
swoje czasy życiowe i zgarnęli 21 
medali, co z optymizmem pozwa-
la patrzeć w przyszłość. W nad-
chodzący piątek i sobotę czekają 
nas kolejne zmagania sportowe, 
w których również mamy zamiar 

namieszać.
Medale zdobyli: Laura Zu-

rel (cztery), Maja Nowatkowska 
(jeden), Jonasz Świderski (dwa), 
Oliwia Głowacka (trzy), Klaudia 
Kubicka (jeden), Aleksandra Ku-
bicka (cztery) Szymon Karczewski 
(dwa) Piotr Stępski (jeden) i  Bła-
żej Sroka (jeden). Dwukrotnie na 
podium stanęły także sztafety 
Sejwala, w stylu zmiennym i do-
wolnym. 

(ToB), fot. nadesłane

Rypinianie przystępowali do 
sobotniego starcia w kiepskich 
nastrojach. Ostatnio drużyna To-
masza Paczkowskiego została 
dosłownie rozbita przez Pogoń 
Mogilno. Rywale wygrali 5:1, wyko-
rzystując proste błędy w obronie 
naszego zespołu. 

Wydawało się, że Wisła Nowe 
to dobry przeciwnik na przeła-
manie, bo rywale zajmują miejsce 
w drugiej części tabeli. Początek 
meczu był spokojny, ale z czasem 
Lech coraz częściej gościł w polu 
karnym Wisły. W 30. minucie ar-
biter dopatrzył się zagrania pił-
ki ręką w polu karnym rywala. 
Do piłki podszedł Piotr Buchalski 
i wyprowadził rypinian na pro-

wadzenie. Po tej sytuacji zespół 
Paczkowskiego poszedł za ciosem. 
W 38. minucie na 2:0 podwyższył 
Maciej Rożnowski, wykorzystując 
nieporozumienie obrońców Wisły. 
Chwilę później było już 3:0, a zna-
komitą passę strzelecką podtrzy-
mał Szymon Moszczyński, który 
trafiał także w ostatnich meczach. 

Po zmianie stron Lech kon-
trolował przebieg gry. Gospoda-
rzy było stać jedynie na bramkę 
honorową. W 63. minucie Kurka 
pokonał Kopiński. Dzięki sobotniej 
wygranej Lechici zajmują siódme 
miejsce w tabeli IV ligi. Nasz zespół 
ma na swoim koncie 27 punktów. 
Na czele jest Chemik Bydgoszcz 
z 43 punktami, a drugą lokatę zaj-

muje Kujawianka Izbica Kujawska 
(39 oczek). 

Do zakończenia jesiennych 
zmagań pozostała jedna kolejka. 
W najbliższy weekend rypinianie 
zmierzą się z trzecią w lidze Polo-
nią Bydgoszcz. Rywale w ostatnim 
meczu, po ciężkim boju, ograli 3:2 
Lidera Włocławek. Jeśli Lech zwy-
cięży, zbliży się do rywala na jeden 
punkt. 

Tekst i fot.
(ToB)

W ostatnim meczu rundy jesiennej juniorzy młodsi Lecha Rypin pewnie 
pokonali Pomorzanina Toruń 3:1. Na listę strzelców wpisali się: Daniel 
Jasieniecki, Patryk Januszewski i Kuba Wrzosiński. Teraz podopiecznych 
Szymona Moszczyńskiego czeka przerwa zimowa, a następnie okres 
przygotowawczy przed meczami rewanżowymi. 

Pływanie 

Sejwal znów namieszał w stawce 
Rypińscy pływacy z klubu Sejwal wywalczyli aż 21 medali na Ogólnopolskich Za-
wodach Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Mława.

wisŁa Nowe 
Vs.

Lech RypiN

1 (0: 3) 3
Gole

Kopiński 63’ – Buchalski 
30’ (k), Rożnowski 38’, 
Moszczyński 40’

Skład

Skład: Kurek, Rybka, Buchalski, Baranowski, 
J. Trędewicz, Szymborski, Nishizawa, Mosz-
czyński (82’ Mazurowski), M. Trędewicz (80’ 
Jankowski), Rożnowski, Magdziński (90’+1 
Marynowski)
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pokazali charakter
piŁka NożNa  Piłkarze Lecha Rypin zapomnieli już o nie-
dawnej klęsce w Mogilnie i w minioną sobotę pewnie 3:1 po-
konali Wisłę Nowe, po golach: Buchalskiego, Rożnowskiego 
i Moszczyńskiego

piŁka NożNa  Pewny triumf młodzieży

Rekreacja

Gościnny RCS
Rypińskie Centrum Sportu otwiera się na grupy dzie-
ci i młodzieży spoza powiatu. W ostatnich dniach 
z pływalni korzystali mieszkańcy Działynia w gminie 
Zbójno.

Wycieczki do Rypina orga-
nizuje Stowarzyszenie Przyja-
ciół Wsi Działyń i Zespołu Szkół 
„Szkoła Marzeń”, z inicjatywy 
Hanny Kwiatkowskiej-Kudrej. 
W wyjazdach uczestniczy 48-o-
sobowa grupa, która pod okiem 
opiekunów-wolontariuszy re-
laksuje się podczas wodnych 
zabaw, które oferuje kompleks 
basenowy w Rypinie.

– Szczerze mówiąc, jestem 
zaskoczona tak dużym zainte-
resowaniem organizowanymi 
przez nasze stowarzyszenie wy-
jazdami na basen – mówi Hanna 
Kwiatkowska-Kudrej, wicepre-
zes stowarzyszenia. – Uczest-

nikami naszych wycieczek są 
dzieci z klas 4-7, a także moi byli 
uczniowie, obecnie gimnazjali-
ści. Wyjazdy staramy się organi-
zować w piątki, tak aby dzieci po 
powrocie miały wolny następny 
dzień.

90 minut wodnych sza-
leństw to świetna promocja ak-
tywnego stylu życia i integracja. 
Po wyjściu z basenu młodzież 
uzupełnia spalone kalorie w re-
stauracji i w radosnej atmosfe-
rze wraca do domów. Jeszcze 
w tym roku planowane są na-
stępne wyjazdy.

(pw)


