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Powiat
Będziemy świętować
W sobotę 11 listopada w wielu miej-
scach powiatu obchodzić będzie-
my 99. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Sprawdź co i 
gdzie będzie się działo

str. 3 str. 6 str. 7

Powiat Skrwilno Gmina Wąpielsk
Orzeł na polowaniu
Tradycyjnie na początku listopada 
myśliwi w całym kraju obchodzą 
dzień swojego patrona – świętego 
Huberta. W minioną sobotę na co-
rocznym święcie spotkali się człon-
kowie Koła Łowieckiego „Orzeł” 
w Skrwilnie

Nie liczą godzin i lat
Seniorzy zgromadzeni w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wąpielsku po-
kazali, że energią i chęcią do życia 
mogliby zawstydzić niejednego 
młodzieniaszka. Okazją było ich 
doroczne święto

Parki linowe to coraz popu-
larniejsza rozrywka, a obiekty 
tego typu wyrastają jak grzyby 
po deszczu. Inicjatywa budo-
wy parku narodziła się podczas 
opracowywania projektów ma-
łej infrastruktury rekreacyjnej, 
na które miasto chce pozyskać 
środki z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach Lo-
kalnej Grupy Działania.

Bo jest zapotrzebowanie
– Projekt jest odpowiedzią 

na sygnały płynące od miesz-
kańców, wskazujących na po-

trzebę wybudowania tego typu 
infrastruktury w mieście. Ilość 
powstających parków świadczy, 
że zainteresowanie jest bardzo 
duże. Konsultacje ze specjali-
stycznymi firmami potwierdzi-
ły zainteresowanie powstaniem 
tego typu obiektu – mówi Jaro-
sław Nowak, kierownik Wydzia-
łu Projektów Unijnych, Rozwoju 
i Sportu Urząd Miasta Rypin.

Jest umowa, 
będzie przetarg
W piątek 3 listopada została 

podpisana pierwsza umowa na do-

finansowanie zadania z PROW-u.
Burmistrz Paweł Grzybowski 
wraz ze skarbnikiem Violettą Zie-
laśkiewicz w obecności Elżbiety 
Siemiątkowskiej z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Toruniu złożyli 
podpisy pod dokumentem. Re-
alizacja inwestycji pn. „Budowa 
Parku Linowego w Parku Miej-
skim przy ul. Elizy Orzeszkowej” 
ruszy w przyszłym roku.

Na początku roku ma zostać 
ogłoszony przetarg, a budowa 
powinna trwać do końca kwiet-
nia, by na majowy weekend 
można było korzystać z nowej 
infrastruktury. Koncepcja parku 
linowego, który zostanie wybu-
dowany w pobliżu tzw. muszli 
przewiduje wykonanie 45 plat-
form i 53 przeszkód rozpiętych 
między platformami. Plano-
wanych jest 7 tras. Oczywiście 
będą to trasy o zróżnicowanym 
stopniu trudności (treningowe, 
dla dzieci i młodzieży i dla do-
rosłych). Przeszkody jakie będą 
zainstalowana na trasach to m. 
in. zjazdy tyrolskie, strzemiona, 
most birmański, trapezy, most 
dwulinowy, belki, wiszące opony, 
pal buszmena i wiszące opony. 
Całkowitą długość tras szacuje 
się na ponad 290 m.

Dokończenie na str. 2

W sobotę (04.11) po godzi-
nie 20.00 rypińscy policjanci 
otrzymali zgłoszenie o wypadku 
drogowym, do którego doszło 
na drodze wojewódzkiej w miej-
scowości Marianki.

– Skierowani na miejsce 
mundurowi wstępnie ustalili, 
że 21-letni mieszkaniec powiatu 
brodnickiego kierując fordem 
mondeo na prostym odcinku 
drogi, z nieustalonych przyczyn 
zjechał na przeciwległy pas ru-
chu. Na skutek tego uderzył 
czołowo w jadącego z naprze-
ciwka vw passata. Tym autem 
kierował 21-letni mieszkaniec 

powiatu rypińskiego – mówi 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Co gorsza po zderzeniu 
dwóch aut na pojazdy te naje-
chał ciągnik rolniczy. W wyniku 
zdarzenia kierowcy samocho-
dów osobowych oraz 22-letnia 
pasażerka passata trafili do 
szpitala. Wszyscy uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. Policjan-
ci wyznaczyli objazdy, ponieważ 
droga w miejscu wypadku była 
zablokowana przez kilka godzin. 
Trwa wyjaśnianie okoliczności 
zdarzenia.

(ak), fot. OSP Kowalki
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RYPIN  Już na wiosnę przyszłego roku do użytku mieszkań-
ców miasta i regionu ma zostać oddany park linowy. Dzięki 
inwestycji wartej blisko 200 tys. zł rypinianie zyskają miejsce, 
w którym będą mogli aktywnie spędzać wolny czas

Będzie park linowy

Bezpiecznie na drogach
Rypińscy policjanci od piątku 
(27.10) do czwartku (2.11) brali 
udział w działaniach pod nazwą 
„Bezpieczny weekend – Znicz 
2017”. Jaki jest bilans?

O włos od tragedii
Rypińscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku 
drogowego, do którego doszło w Mariankach. Zde-
rzyły się tam dwa samochody osobowe i ciągnik rol-
niczy. Do szpitala trafiły trzy osoby.

Gmina Rypin

str. 2

Rypin
Remont za miliony
Aż do połowy przyszłego roku nie 
będzie można korzystać z sali wi-
dowiskowej Rypińskiego Domu 
Kultury. Ale dobra informacja jest 
taka, że po remoncie przybędzie 
blisko 60 miejsc, a obiekt będzie 
nowoczesny
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Remont za miliony
RYPIN  Aż do połowy przyszłego roku nie będzie można ko-
rzystać z sali widowiskowej Rypińskiego Domu Kultury. Ale 
dobra informacja jest taka, że po remoncie przybędzie blisko  
60 miejsc, a obiekt będzie nowoczesny

Redakcja:
87–400 Golub–Dobrzyń
ul. Rynek 20 
tel. (56) 493 41 50
e–mail: redakcja@wpr.info.pl
Redaktor Naczelny:
Wojciech Kwiatkowski

TYgodNIk RegIoNu
RYPIŃSkIego

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada 
za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Dział reklamy:
tel. (56) 493 41 50
e–mail: reklama@wpr.info.pl
Wydawca: 
Wydawnictwo 
Promocji Regionu Sp. z o.o.
87–400 Golub–Dobrzyń
ul. Rynek 20 
Druk:
GRUPA WM Sp. z o.o.  
10–364 Olsztyn, ul. Tracka 5

TYGODNIK 
REGIONU RYPIÑSKIEGO

CRY

TYGODNIK
REGIONU 

RYPIÑSKIEGO

Dokończenie ze str. 1
– Duży nacisk w koncepcji 

parku kładziemy na bezpieczeń-
stwo uczestników. Planujemy 
wykorzystanie systemu asekura-
cji ciągłej, polegającego na tym, 
że użytkownik od momentu 
startu trasy do samego końca 
pozostaje połączony linią aseku-
racyjną, nie występuje koniecz-
ność wypinania się bądź przepi-
nania się w inne liny. Eliminuje 
to ryzyko przypadkowego bądź 
intencjonalnego wypięcia się 
z asekuracji. System ten jest ła-
twy w obsłudze i pozwalający 
dzieciom samodzielnie korzystać 
z tego rozwiązania. W ramach 

Rypin

Będzie park linowy
przetargu planujemy wybudo-
wanie parku, zakup sprzętu dla 
klientów i obsługi, zakup sprzętu 
asekuracyjnego oraz szkolenia 
dla obsługi – dodaje Nowak.

Koszt zadania to 186 tys. zł. 
Dofinansowanie jakie pozyska-
ło miasto to blisko 120 tys. zł, 
a więc wkład własny wyniesie 
niespełna 70 tys. zł. Obiekt bę-
dzie zarządzany przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ry-
pinie. Park linowy jest koncepcją 
otwartą. Jeżeli będzie cieszył się 
zainteresowaniem, będzie moż-
liwość dalszej rozbudowy jego 
infrastruktury.

(ak), fot. ilustracyjne

Rozbudują parking
W urzędzie miasta podpisano umowę na przebudo-
wę parkingu przy ul. Nowej.

Rypin

Wykonawcą inwestycji zosta-
ła firma DROGBUD z Dobrzynia 
nad Wisłą. Prace mają potrwać do 
29 listopada br. Wartość inwesty-
cji wynosi blisko 140 tys. zł. Zakres 
robót obejmuje m. in. wykonanie: 
robót rozbiórkowych nawierzch-
ni betonowych z betonu mono-
litycznego, rozbiórki krawężni-

ków betonowych, prac ziemnych 
(korytowanie pod przebudowane 
zjazdy oraz wykopy pod studzien-
ki), podbudowy pod nawierzchnię 
z betonu, wyrównania betonem, 
obramowania z krawężników 
drogowych, nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej.

(ak), fot. UM Rypin
Rypin

Pożar na Słonecznej
Strażacy z Rypina uratowali dwóch mężczyzn z płonącego budynku przy ul. 
Słonecznej.

Pożar wybuchł tam w czwar-
tek 2 listopada w godzinach po-
południowych. Wezwani na miej-
sce strażacy mieli też informację, 
że w płonącym budynku są dwie 
osoby. Po zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia ratownicy w odpowied-
nim sprzęcie weszli do środka. 
W budynku znajdowali się dwaj 
mężczyźni palący ognisko. Stra-
żacy szybko ugasili ogień i wypro-
wadzili mężczyzn na zewnątrz. Po 
przybyciu zespołu ratownictwa 
medycznego lekarz stwierdził, że 
poszkodowani nie wymagają dal-
szej pomocy medycznej i zostali 
przekazani policji. W działaniach 
udział brały dwa samochody z KP 
PSP w Rypinie.

(red), fot. archiwum

Miłośnicy kina i melomani 
muszą wytrzymać kilka miesię-
cy posuchy w Rypinie. Ale bę-
dzie warto, bo od połowy przy-
szłego roku sala widowiskowa 
RDK będzie zmieniona nie do 
poznania. W czasie remontu, 
którego koniec planowany jest 
na czerwiec 2018 r., nie będą od-
bywały się projekcje kinowe ani 
inne imprezy estradowe. Wyre-
montowana zostanie nie tylko 
duża sala, ale i pomieszczenia 
przyległe.

– Remont będzie komplek-
sowy. Zmiany dosięgną widow-
ni, podłogi, sufitu, akustyki, ele-
mentów wygłuszających. Będzie 
nowa instalacja elektryczna, 
oświetlenie, nowa technologia 

dźwięku przestrzennego oraz 
możliwość wyświetlania filmów 
w 3D. Dzięki zainstalowaniu no-
wych foteli liczba miejsc siedzą-
cych wzrośnie z obecnych 211 do 
269 plus jedno miejsce dla osoby 
na wózku inwalidzkim. W holu 
będzie kafejka pozwalająca spę-
dzić czas np. przed seansem – 
mówi Grzegorz Ziomek, dyrek-
tor Rypińskiego Domu Kultury.

Wyremontowane zostaną 
też pomieszczenia takie jak kasa 
czy szatnia. Odświeżony wygląd 
mają mieć schody, przebudo-
wany będzie balkon. Wg. kosz-
torysu remont może kosztować 
nawet 4,7 mln zł. Ale jest duża 
szansa, że po przetargach uda 
się zaoszczędzić. Część potrzeb-

nego sprzętu 
już kupiono, za-
tem całkowity 
koszt spadnie 
o kolejne środ-
ki (350 tys. zł). 
Miasto pozyska-
ło na inwestycję 
ok. 2 mln zł do-
tacji z UE. Resz-
tę musi dołożyć 
samorząd.

– Często 
bywało tak, 
że mieliśmy 
komplet wi-
dzów i kolejne 
k i l k a d z i e s i ą t  
osób nie mogło 
u c z e s t n i c z y ć  

w seansie. Teraz pojemność 
sali się zwiększy, co jest dobrą 
informacja dla widzów. Mamy 
nadzieję, że nowo oddana sala 
zachwyci przestronnością, wy-
strojem i wygodą, a oferta kul-
turalna RDK realizowana w zmo-
dernizowanym obiekcie spełni 
państwa oczekiwania – dodaje 
Ziomek.

Rozstrzygnięto już przetarg 
na prace budowlane, wykonaw-
ca powinien je rozpocząć w li-
stopadzie. W dalszej kolejności 
będą kolejne przetargi, m. in. 
na dostawę sprzętu i nadzór. 
Wszystko po to, by od połowy 
przyszłego roku RDK był obiek-
tem z XXI wieku.

(ak), fot. RDK

Tak ma wyglądać za kilka miesięcy RDK

W  S k R ó c I e
gMINA BRZuZe Zbyt szybka jazda
Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było 

przypuszczalnie przyczyną zdarzenia, do którego doszło 31 października 
w Ostrowitem. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali dostaw-
czy renault master leżący na boku, na przydrożnym ogrodzeniu. Osób 
poszkodowanych na szczęście nie było. Zabezpieczono miejsce zdarze-
nia. Strażacy odłączyli akumulator w pojeździe, a następnie postawili go 
na kołach i odholowali na pobliski parking. W działaniach udział brał 1 
samochód z KP PSP w Rypinie.

(red)



Czwartek 9 listopada 2017 aktualności 3  RYPIN–CRY.PL

POWIAT  Rypińscy policjanci od piątku (27.10) do czwartku (2.11) 
brali udział w działaniach pod nazwą „Bezpieczny weekend – 
Znicz 2017”

Zaskakujący bilans
akcji „Znicz 2017”

Tygodnik 
Regiony Rypińskiego CRY

szuka
współpracownika z aparatem

fotograficznym i “lekkim piórem”.
Aplikacje prosimy składać 

na adres mailowy:
a.korpalski@wpr.info.pl
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Mundurowi czuwali nad bez-
pieczeństwem wszystkich użyt-
kowników dróg. Dbali o to, aby-
śmy bezpiecznie dotarli do celu 
podróży i wrócili do domu. W pro-
wadzonych na terenie powiatu 
rypińskiego działaniach „Bezpiecz-
ny weekend – Znicz 2017” wzięło 
udział 169 policjantów oraz straż-
nicy miejscy. W ciągu tych siedmiu 
dni mundurowi przede wszystkim: 
czuwali nad utrzymaniem płynno-

ści ruchu, eliminowali z niego nie-
trzeźwych kierujących, udzielali 
informacji o czasowych zmianach 
w organizacji ruchu oraz elimino-
wali z ruchu pojazdy, których stan 
techniczny mógłby spowodować 
zagrożenie dla uczestników ruchu 
drogowego.

– Podczas tych działań na te-
renie powiatu rypińskiego nie do-
szło do żadnego wypadku. Miało 
miejsce kilkanaście niegroźnych 

kolizji drogowych. Ponadto w tym 
czasie policjanci zatrzymali trzech 
nietrzeźwych kierowców – mówi 
Dorota Rupińska z Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie.

Podczas trwania akcji pomi-
mo bardzo dużego natężenia, ruch 
odbywał się płynnie i nie było 
większych utrudnień z przejaz-
dem przez powiat.

(ak)
fot. KPP Rypin

Rypin

Kradł materiały budowlane
Rypińscy kryminalni przedstawili zarzut kradzieży 47-letniemu mieszkańcowi 
Rypina. Mężczyzna został ujęty na gorącym uczynku przez pracownika ochrony 
jednego ze sklepów i przekazany policjantom.

W sobotę (04.11) dyżurny ry-
pińskiej policji został powiado-
miony o ujęciu przez pracowni-
ka ochrony jednego ze sklepów 
w Rypinie sprawcy kradzieży. 
Skierowany na miejsce patrol 
policji ustalił, że był nim 47-letni 
mieszkaniec Rypina. Mężczy-
zna wynosił ze sklepu ukryte 
pod kurtką artykuły budowlane 
o łącznej wartości prawie 800 zł.

– Został on zatrzymany 
i przewieziony do jednostki poli-
cji. Tam na podstawie zebranego 
w tej sprawie materiału dowodo-
wego przez policjantów jeszcze 
tego samego dnia usłyszał zarzut 
kradzieży mienia – mówi Dorota 
Rupińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Rypinie.

Za to przestępstwo 47-
latkowi grozi do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

(ak)
 fot. KPP Rypin

Zaparkują przy SP 1
W czwartek 2 listopada burmistrz Paweł Grzybow-
ski popisał umowę na budowę parkingu przy Szkole 
Podstawowej Nr 1.

Rypin

Wykonawcą została firma 
„ER-BRUK. Prace mają potrwać do 
17 grudnia br. Wartość inwestycji 
wynosi prawie 160 tys. zł. Zakres 
prac obejmuje wykonanie: robót 
rozbiórkowych podbudowy z mas 
mineralno-bitumicznych beto-
nowych i kruszywa kamiennego, 
nawierzchni z trylinki betonowej 
i kostki brukowej betonowej, prac 

ziemnych (korytowanie pod drogi 
i place), obramowania z krawęż-
ników drogowych betonowych, 
podbudowania z kamienia ła-
manego frakcji, regulacji włazów 
kanałowych, studni rewizyjnej 
z kręgów betonowych na istnie-
jącym kanale deszczowym, stu-
dzienek wpustowych.

(red), fot. UM Rypin
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Wcześniejsze 
emerytury
Od 1 października weszły w życie przepisy obniżające 
wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla męż-
czyzn). Wnioski można było składać już od września.

Region

Będziemy świętować
POWIAT  W sobotę 11 listopada w wielu miejscach powiatu obchodzić będziemy 99. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości

Zainteresowanie emeryturą 
jest dość duże, a Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych jest przygotowa-
ny na obsługę zwiększonej liczby 
klientów składających wnioski. Do 
6 listopada w całym kraju wpłynęło 
315 tysięcy wniosków o emeryturę 
w obniżonym wieku, z czego w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim 
ponad 17,5 tysiąca.

– ZUS stara się możliwie jak 
najszybciej obsłużyć te sprawy, 
dzięki czemu ponad 80% złożonych 
wniosków już zakończyła się wyda-
niem decyzji przyznającej prawo 
do świadczenia. Do tej pory ZUS 
wydał ponad 252,6 tysięcy decyzji 
przyznającej prawo do świadczenia, 
w naszym regionie ok. 15 tysięcy. 
Nie wszyscy jednak, wobec których 
ZUS wydał już decyzję, pieniądze 
otrzymają. Część z tych osób wy-
płatę przyznanych emerytur ma 
zawieszoną z uwagi na niedostar-
czenie świadectwa pracy – wyja-
śnia Krystyna Michałek, Rzecznik 
Regionalny ZUS Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego.

Przeciętna emerytura wynika-
jąca z wydanych dotychczas decyzji 
o wypłatach świadczeń wyniosła 
dla kobiet 1.642,51zł, a dla męż-
czyzn 2.782,21zł, przy czym po 
emeryturę w obniżonym wie-
ku zgłosiły się na razie głównie 
osoby nieaktywne zawodowo, 
w tym bezrobotni i osoby po-
bierające renty lub świadczenia 

przedemerytalne z ZUS. 1.583,35zł 
i 2.743,01zł wyniosły średnie świad-
czenia kobiet i mężczyzn z naszego 
województwa.

Warto pamiętać, że na wyda-
nie decyzji o przyznaniu emery-
tury ZUS ma 30 dni od wyjaśnienia 
ostatniej okoliczności ważnej dla 
przyznania świadczenia. Tą okolicz-
nością może być dostarczenie nie-
zbędnego dokumentu, ukończenie 
wieku emerytalnego, a także wej-
ście w życie ustawy obniżającej 
wiek emerytalny (czyli 1 paździer-
nika 2017 roku).

– Należy pamiętać, że przej-
ście na emeryturę to przywilej, 
a nie obowiązek. Wybór momentu 
zakończenia pracy zawodowej na-
leży więc wyłącznie do nas. Warto 
wcześniej skorzystać z porady do-
radcy emerytalnego, który wyliczy 
nam prognozę świadczenia w za-
leżności od wskazanego momentu 
przejścia na emeryturę. Każdy rok 
pracy dłużej, to wyższa emerytura 
– dodaje Michałek.

(red)
 fot. ilustracyjne

Rypin
Do kościoła pw. Najświęt-

szego Serca Jezusowego w Rypi-
nie zaprasza w sobotę starosta 

Zbigniew Zgórzyński z przewod-
niczącym rady powiatu Krzysz-
tofem Cegłowskim. O godz. 9.45 
będzie zbiórka przed kościołem. 

Następnie akademię wystawią 
uczniowie ZS nr 2 im. Unii Euro-
pejskiej w Rypinie. Kolejny punkt 
to oczywiście msza święta, a po 

niej przemarsz i złożenie kwia-
tów pod pomnikiem marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w parku 
miejskim.

W ramach miejskich obcho-
dów przygotowano dużą impre-
zę w Rypińskim Centrum Sportu. 
Więcej szczegółów na str. 12.

Brzuze
W kościele św. Stanisława 

Kostki oraz w Szkole Podstawo-
wej w Ostrowitem świętować 
będą mieszkańcy gminy Brzuze. 
O 9.45 będzie recytacja wierszy 
patriotycznych, kwadrans póź-
niej msza św. Następnie zostaną 
złożone kwiaty pod tablicą przy 
kościele, występ uczniów z SP 
Ostrowite oraz przemarsz do 

szkoły. W godzinach 11.45 – 16.00 
odbędzie się Przegląd Piosenki 
Patriotycznej. Będą występy, gry 
i zabawy, wystawa i rozstrzy-
gnięcie konkursu plastycznego 
oraz poczęstunek.

Wąpielsk
Tutaj o godz. 11.00 odbędzie 

się akademia w wykonaniu mło-
dzieży z gimnazjum w kościele 
pw. Św. Katarzyny w Radzikach 
Dużych. Pół godziny później od-
prawiona zostanie msza św. w in-
tencji ojczyzny. Po niej zostaną 
złożone kwiaty pod pomnikiem 
Powstańców Styczniowych na 
cmentarzu w Radzikach Dużych.

(ak), fot. archiwum
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Kościół zamiast Haloween
RYPIN  Radosną i głośną muzyką gospel rozbrzmiał we wtorkowy wieczór kościół parafialny pw. Świętej 
Trójcy w Rypinie. Koncert był zwieńczeniem akcji „Holy Wins”, czyli „Święty zwycięża”

Podobne wydarzenia coraz 
częściej organizuje wiele parafii 
w Polsce. Zdaniem proboszcza, ks. 
kan. dr. Andrzeja Krasińskiego, to 
zgodna z naszą wiarą alternatywa 
dla niebezpiecznego Halloween.

– Chcieliśmy zainteresować 
wiernych postaciami świętych po-
przez ukazanie historii ich życia. 
Pokazać, że byli to ludzie z krwi 
i kości, tacy jak my. W atrakcyjny 
sposób przybliżyliśmy postać m. 
in. Jana Chrzciciela, św. Domini-
ka, św. Stanisława Kostki oraz św. 
Rity. Cieszymy się, że spotkaliśmy 
się z tak pozytywnym odbiorem.

Licznie przybyłym gościom 
sylwetki świętych zaprezentowali 
uczniowie rypińskich szkół. W or-
ganizację wyjątkowego spektaklu 
byli zaangażowani m. in. Katarzy-
na Kłosowska (scenariusz), To-
masz Sztreker (reżyseria), Daniela 

Pankowska (stroje) oraz Patryk 
Nowowiejski (oświetlenie).

– Nie byłoby tego widowiska, 
gdyby nie wsparcie burmistrza 
i rady miasta. Serdecznie dziękuję 
za tę życzliwość włodarzom Rypi-
na – dodaje ks. Krasiński.

Ostatnim punktem spo-
tkania był koncert muzyki go-
spel w wykonaniu zespołu „No 
Name”. Czternastoosobową gru-
pę tworzą: Anna Borowiak (wo-
kal), Weronika Kalinowska (wokal, 
skrzypce), Natalia Woźnicka (wo-
kal), Daniel Gabryszewski (wo-
kal), Natalia Zdrojewska (wokal), 
Anna Lińska (wokal), Krzysztof 
Ciećwierz (perkusja), Radek Cie-
szyński (klawisze), Konrad Nowa-
kowski (klarnet, saksofon), Kami-
la Zaręba (wokal), Natalia Wójcik 
(wokal), Maciej Żuchowski (gitara 
elektryczna), Michał Cichocki (gi-

tara basowa), Kinga Jastrzębska 
(wokal).

– Połączyła nas miłość do 
muzyki – przyznaje Natalia Wój-
cik. – Tworzenie zespołu wymaga 
wiele pracy, wewnętrznej moty-
wacji oraz poświęcenia wolnego 
czasu. Przez ostatnie kilka mie-
sięcy ciężko pracowaliśmy nad 
utworami. Między członkami ze-
społu nawiązała się wyjątkowa 
więź. Mam nadzieję, że to począ-
tek naszej muzycznej przygody.

Grupa młodych ludzi zapre-
zentowała repertuar dwunastu 
utworów bezpośrednio odwołu-
jących się do Boga. Inicjatywa cie-
szyła się sporym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców Rypina 
i okolic.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Orzeł na polowaniu
SKRWILNO  Tradycyjnie na początku listopada myśliwi w ca-
łym kraju obchodzą dzień swojego patrona – świętego Huber-
ta. W minioną sobotę na corocznym święcie spotkali się człon-
kowie Koła Łowieckiego „Orzeł” w Skrwilnie

Wyjście myśliwych na łowy 
poprzedziła poranna msza święta 
w parafii pw. Matki Boskiej Szka-
plerznej w Okalewie, którą od-
prawili ks. kanonik Marian Orze-
chowski ze Szczutowa, ks. Dariusz 
Załęcki z parafii Niechłonin oraz 
proboszcz tutejszej parafii ks. Sła-
womir Detmer.

– Jak co roku, spotykamy się 
z okazji rozpoczęcia nowego sezo-
nu w dniu poświęconym św. Hu-
bertowi. Patrząc na twarze zebrane 
dziś w kościele, dostrzegam myśli-
wych, których pamiętam jeszcze 
z czasów, kiedy byli moimi ucznia-
mi — wspomniał podczas kazania 
ks. Załęcki.

Podczas uroczystej mszy 
członkowie koła podarowali pro-
boszczowi parafii wyjątkowy ornat 
z wizerunkiem patrona myśliwych.

– Temat poruszyłem na po-
siedzeniu zarządu – mówi prezes 
Krzysztof Cegłowski. – W zeszłym 
roku, wspólnie z sierpeckim kołem 
„Krzyżówka”, ufundowaliśmy wy-

jątkowy ornat ks. kanonikowi Ma-
rianowi Orzechowskiemu. Huber-
tus to największe i najważniejsze 
święto myśliwych. Dopisała nam 
zarówno pogoda jak i atmosfera.

Tradycyjne polowanie huber-
towskie rozpoczęto zbiórką myśli-
wych na skraju lasu w Skrwilnie. 
Podczas odprawy prezes koła przy-
pomniał zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące podczas polowań 
zbiorowych. W sobotnim wydarze-
niu uczestniczyła również Izabela 
Karolczyk, która z Kołem Łowiec-
kim „Orzeł” związana jest od trzech 
lat.

– Myślistwo to nie tylko polo-
wania i odstrzał zwierząt – przy-
znaje członkini koła. – Z wielu stron 
słychać nieprzychylne stwierdzenia 
o myśliwych. W wielu przypadkach 
wynika to z niezrozumienia tema-
tu. Ludzie nie dostrzegają naszej 
pracy, którą wykonujemy w lesie na 
rzecz zwierząt. Pasją zaraził mnie 
mąż, myśliwy od 25 lat. Dla mnie to 
m. in. forma aktywnego spędzania 

wolnego czasu oraz możliwość ob-
cowania z przyrodą.

Uroczyste podsumowanie ło-
wów odbyło się przy domku my-
śliwskim na terenie strzelnicy na-
leżącej do koła, zwanej potocznie 
„Hacjendą”, gdzie ułożono pokot.

– To już 45. Hubertus, w któ-
rym uczestniczę – opowiada 
Edward Ptaszyński. Uroczystości 
miały dawniej skromniejszy cha-
rakter. Polowań nie poprzedzała 
msza święta. Początkowo koła ło-
wieckie zrzeszały mniejszą ilość 
członków. Myśliwi spotykali się za-
zwyczaj w wynajętych salkach.

Ostatecznie myśliwym udało 
się upolować dwa dziki. Tradycyjnie 
wybrano też króla polowania. Tytuł 
ten przypadł w udziale Marcinowi 
Cieszyńskiemu. Wicekrólem został 
zaś Witold Karolczyk. Sobotnie po-
lowanie zakończono biesiadą my-
śliwską.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Pamiątkowe zdjęcie na schodach okalewskiego kościoła

Poczet sztandarowy podczas uroczystej mszy św.

Po mszy oddano salwę honorową z broni myśliwskiej

Myśliwi przekazali proboszczowi parafii ornat z wizerunkiem św. Huberta Odprawa przed polowaniemKazanie wygłosił ks. Dariusz Załęcki

Myślistwo to rodzinna tradycja. Na zdjęciu: Izabela i Jerzy 
Karolczykowie oraz pies Homer

Jan Fałdowski na tropie zwierzyny

O bezpieczeństwie na polowaniu mówił 
prezes Krzysztof Cegłowski
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Nie liczą godzin i lat
GMINA WĄPIELSK  Seniorzy zgromadzeni w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Wąpielsku pokazali, że energią i chęcią do życia 
mogliby zawstydzić niejednego młodzieniaszka. Okazją było ich 
doroczne święto

W słoneczne niedzielne popo-
łudnie sala GOK-u w Wąpielsku wy-
pełniła się po brzegi.  Goście z oko-
licy i nie tylko przybyli na Gminny 
Dzień Seniora zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej oraz prężnie rozwijający się lo-
kalny Klub Seniora „Tęcza” z Radzik 
Dużych.

– To dzisiejsze spotkanie po-
zwala docenić i zauważyć, że senio-
rzy są nieocenionym źródłem wie-
dzy, mądrości i wartości, z których 
mogą czerpać młodsze pokolenia 
– powiedziała na wstępie Jolanta 
Szczepańska, kierowniczka miej-
scowego GOPS-u.

Moc podziękowań do najważ-
niejszych tego dnia osób skierował 
także wójt gminy Wąpielsk Dariusz 
Górski. – W takim dniu jak ten mo-
żemy podziękować naszym dziad-
kom i pradziadkom za ich codzien-
ny trud i pomoc w wychowywaniu 
dzieci. Z okazji Dnia Seniora pragnę 
wam życzyć wielu lat zdrowia, aby-

ście mogli dalej przekazywać swoją 
wiedzę i siłę młodszym pokole-
niom.

Gospodarze uroczystości z lo-
kalnego klubu „Tęcza” dali różno-
rodny popis swoich umiejętności. 
Obok piosenek były skecze i fraszki, 
co rusz wywołujące salwy śmiechu 
na sali. Oprócz miejscowych wystą-
pił również zespół „Wesoła Harmo-
nia” z Golubia-Dobrzynia, „Srebrny 
Włos” z Rypina oraz „Złoty Krąg” 
z Bobrowa. Każdy z przybyłych 
mógł w przerwie od podziwiania 
występów skosztować przysma-
ków, od których stoły w wąpiel-
skim GOK-u wręcz się uginały.

Ważnym gościem u seniorów 
był także proboszcz parafii w Ra-
dzikach Dużych, Jacek Dudkiewicz. 
Duchowny podkreślał rolę tego 
typu inicjatyw. – Myślę, że w dzi-
siejszych czasach, w kulturze którą 
obserwujemy w mediach ważnym 
jest, aby kształtować też kulturę 
chrześcijańską. Należy nie tylko 

dbać o własne dobro, ale też otwo-
rzyć ręce i serce dla drugiego czło-
wieka. Trudniej jest być dobrym dla 
ludzi, którzy są obok nas. Czasami 
dużo łatwiej jest okazywać uczu-
cie osobom, które są daleko. To co 
chcecie Państwo dziś zrobić, to po-
dzielić się swoimi talentami i umie-
jętnościami ze swoimi sąsiadami. 
I to jest bardzo piękne.

Zgodnie ze słowami księdza 
proboszcza, zaproszeni seniorzy 
podzielili się swoim talentem i za-
prezentowali zgromadzonym go-
ściom bogaty program artystyczny. 
Pod koniec uroczystości seniorzy 
ruszyli w tany w takt znanych i lu-
bianych przebojów, a o oprawę 
muzyczną dalszej części zabawy 
zadbał rypiński band „Sami Swoi”.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL



społeczeństwo8 Czwartek 9 listopada 2017 RYPIN–CRY.PL

Występy oceniało trzyoso-
bowe profesjonalne jury. Wśród 
seniorów nie zabrakło też repre-
zentantów z Rypina. Z ramienia 
klubu seniora „Srebrny Włos” 
wystąpiła właśnie Bogumiła 
Skowrońska. Pokaz umiejętno-
ści dał też zespół „Walentynki” 
oraz wspominany zespół folklo-
rystyczny „Srebrny Włos”. Rypiń-
ski klub seniora wrócił z imprezy 
z nagrodami. Bogumiła Skow-
rońska otrzymała tytuł laureat-
ki przeglądu, natomiast zespół 
„Srebrny Włos” wyśpiewał wy-
różnienie.

– Już od 12 lat śpiewam w ze-
społach „Srebrny Włos” i „Wa-
lentynki”. Występuję także jako 
solistka. Na koncie mam wiele 
nagród. Cieszę się z kolejnej – 

mówi Bogumiła Skowrońska.
Zespół „Srebrny Włos” to gru-

pa z długoletnią tradycją. W tym 
roku obchodziła 40-lecie. Po-
czątkowo działała jako chór, od 
2016 roku występuje jako zespół 
folklorystyczny. Artyści śpiewają 
w strojach dobrzyńskich, pro-
mując ziemię dobrzyńską. Zespół 
bierze udział w licznych przeglą-
dach i festiwalach odbywających 
się w całej Polsce i ma na swo-
im koncie liczne sukcesy. Oprócz 
wyróżnień i nagród ówczesny 
chór w 2015 roku otrzymał od 
burmistrza Rypina Pawła Grzy-
bowskiego statuetkę „Za działa-
nie i krzewienie kultury”.

(ak)
fot. nadesłane

– Cieszy nas, że z zapro-
szenia skorzystało tak dużo par 
– mówi prezes Jarosław Ko-
pyciński. – Tego typu zabawy 
są idealną okazją do integracji 
mieszkańców. Remiza służy nie 
tylko strażakom, ale całej naszej 

społeczności.
W dobry nastrój uczestni-

ków zabawy wprowadził zespół 
muzyczny Sax-Budz. Taneczny 
rytm muzyki sprawił, że atmos-
fera na parkiecie była wyjątkowa. 
Organizatorzy zadbali również 

Spotkanie, które odbyło się 
w sali sesyjnej, było okazją do na-
bycia i pogłębienia wiedzy z za-
sad funkcjonowania lokalnego 
samorządu. Debacie towarzyszy-
ła prezentacja multimedialna po-
ruszająca zagadnienia związane 
z omawianym tematem.

– To już kolejne ze spotkań 
samorządowców z uczniami 

– przyznaje starosta Zbigniew 
Zgórzyński. – Cieszę się, że mło-
dzież z naszych szkół tak chętnie 
organizuje i uczestniczy w nie-
typowych lekcjach wiedzy o sa-
morządzie terytorialnym. Dzięki 
samodzielnie przygotowanym re-
feratom, pytaniom i rozmowom 
z przedstawicielami powiatu, 
młodzi ludzie dowiadują się, na 

czym polega rola samorządu oraz 
jakie są jego zadania i kto może 
zostać wybrany na poszczegól-
ne funkcje. Zobaczymy, może za 
kilka lat wśród radnych albo na 
fotelu wójta, burmistrza czy sta-
rosty zasiądą osoby, które dzisiaj 
gościliśmy.

Adam Wojtalewicz, 
fot. nadesłane

Laury dla solistki
20 października w Golubiu-Dobrzyniu odbył się Prze-
gląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora. Doce-
niona została solistka klubu seniora „Srebrny Włos” 
z Rypina Bogumiła Skowrońska.

Gmina Rogowo

Tanecznie w Świeżawach
W sobotę 4 listopada blisko sześćdziesiąt osób bawiło się na zabawie w Świeża-
wach. Imprezę zorganizowali strażacy z lokalnej jednostki OSP.

RegionUczniowie u starosty
RYPIN  We wtorek 31 października starosta Zbigniew Zgórzyń-
ski spotkał się z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie

o poczęstunek dla wszystkich 
przybyłych. Gościom dopisywa-
ły humory, a przednia zabawa 
trwała aż do białego rana.

Adam Wojtalewicz, 
fot. nadesłane



Gęsina 
na św. MarcinaGęsina

na św. Marcina
rozkład jazdy

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

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

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

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

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

uczestników czekają atrakcyjne nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa 
domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, filmy 

oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz własne przepisy na potrawy z 
gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 

wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną na adres 
Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na 
adres mailowy gesina@kujawsko-pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.

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

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

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

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

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

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

kupon zgłoszeniowy

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

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

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

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

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

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

kupon zgłoszeniowy

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

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

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

Gęś

Gdy na stole gęś, między ludźmi tworzy się więź.
Gdy ją doprawisz smacznie,

Na stole wielka uczta się zacznie.
Bo babcia z dziadkiem jak taką gąskę doprawią,

Goście od razu się zjawią.
Przy stole goście już siedzą, 

Nie mogą się doczekać aż pyszną gąskę zjedzą.
Dzieci gęsi nie lubią, więc w talerzach dłubią,

Psy w kącie na kości czekają i ogonami merdają.
Kiedy uczta się skończy, wszyscy się pożegnają

I do dalekich domów wracają.
Gęś ta zostanie na pewno w ich pamięci,

Bo gęś zastaną dopiero, gdy znów
Gęś z CWA dziadek z babcią wygrają!

Autor: Janusz Zaleśny

Gęsina w naszych domach

Zbliża się tradycyjne świętomarcińskie
Tak popularne kujawsko-pomorskie.

Gąski, gąski – wszyscy wołają
I do konkursów z ochotą stają.

Wymarzoną gąskę rodzina zdobywa
I pyszne smaki z niej wydobywa.

Gęś w pomarańczach, z żurawiną lub z jabłkami
I wszyscy wokół delektują się smakami.

Od zakąsek stół też się ugina
Pasztet, galaretka, smaluszek ze skwarkami

Wszyscy zajadają z wesołymi minami.
Do stołu zasiadła rodzina i przyjaciele

I smakołyków na stole zostało niewiele.
Radośni i syci ze sobą rozmawiają
I sesję z gąską co roku powielają.

Dobrze aby gęsina nie tylko od święta
Na stołach naszych gościła

Ale przez rok cały z nami była”
Autorka: Marcelina Delikat

„Gęsina na św. Marcina?” – cóż to za zagadka?
Wprowadza w osłupienie każdego gagatka.
Skąd się wywodzi? Skąd do nas przybyła?

Niejeden obywatel pyta Marcina.
A on na to ze zdumieniem odpowiada,

że dawno temu była legenda niesłychana!
Święty Marcin był żołnierzem i rycerzem ubogich,

wszystkich zatem ludzi traktował jako bliskich i drogich.
Gdy chciano mu nadać sakrę biskupią,

to ten wyskoczył ze swoją kryjówką!
Gęsi gęganiem ludzi wezwały,

kryjówkę Marcina szybko poznały.
Marcin postanowił uciekać na koniu,

w głowie krążyły mu tylko myśli: do boju!
W pośpiechu przez Poznań galopując koniem,

zwierzak gubi swoją podkowę.
Znajduje ją piekarz – kształtem zachwycony

postanawia zrobić wypiek domowy.
Tak zatem 11 listopada zbliża się wielkimi krokami,

każdy gęsinę chce zajadać porcjami.
Aby tradycji zadość się stała,

na stole nie może zabraknąć marcińskiego rogala!
Autorka: Iwona Borkowska

P
rzysiek pod Toruniem na dwa dni sta-
nie się nie tylko gęsinową stolicą Polski, 
ale też miejscem, gdzie można interesu-

jąco spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. 
Zaplanowano m. in. połączone z degustacją 
prezentacje kulinarne w wykonaniu gwiazd 
(m. in. Magdy Gessler), oferującą wykwintne 
dania i przekąski gęsią karczmę z muzyką na 
żywo, strefę dla dzieci (z przedstawieniami 
teatralnymi i atrakcyjnymi warsztatami dla 
najmłodszych), w której gospodarzami będą 
dbający o dobre samopoczucie i bezpieczeń-
stwo uczestników animatorzy. Wśród dodat-
kowych atrakcji m. in. ośmiometrowa ścianka 
wspinaczkowa. Na trasach Bydgoszcz-Przy-
siek-Bydgoszcz i Toruń-Przysiek-Toruń 11 i 12 
listopada od 9.30 do 17.00 kursować będą bez-
płatne autobusy.
Najlepszym wytwórcom produktów gęsino-
wych, którzy zaprezentują się w Przysieku, 
przyznane zostaną prestiżowe Złote Półgęski. 
Patronem konkursu, adresowanego do małych 
firm oferujących przysmaki z gęsiego mięsa, 
jest marszałek województwa.
Zapraszamy do udziału w konkursach z cen-
nymi nagrodami. 6 listopada ruszają zmaga-
nia plastyczne dla dzieci i młodzieży ,,Gęś 
z mojej wyobraźni”. Prace mogą być wykonane 
w dowolnej technice, ale powinny być płaskie, 
a ich wielkość nie może przekraczać formatu 
A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość 
i trafność doboru środków plastycznych 
w przedstawieniu tematu. Autorzy najlep-
szych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia 
w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-
18 lat. Prace należy dostarczyć osobiście lub 
przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu 
Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 To-
ruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 roku. Liczy 
się data wpływu przesyłki do organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świą-
tecznego obiadu z gęsiną w roli głównej. Na 
uczestników czekają atrakcyjne nagrody, 
między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa 
domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 li-
stopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, fil-
my, sprawozdania tekstowe z rodzinnego bie-
siadowania) oraz własne przepisy na potrawy 
z gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedy-
nie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 
wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje 
należy przesłać pocztą tradycyjną na adres 
Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 
87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na 
adres mailowy gesina@kujawsko-pomorskie.
pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.

Dwudniowy (11 i 12 listopada) Festiwal Gęsiny w Przysieku będzie głównym wy-
darzeniem tegorocznej kampanii „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”
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Nowinki

Platforma dobra 
na wszystko
Autonomiczny pojazd, który nie przypomina ciągni-
ka. Uniwersalna platforma dla różnych maszyn rolni-
czych. To pomysł firmy DOT Technology Corp. z USA, 
która od lat pracuje nad powstaniem samodzielnych 
pojazdów rolniczych. 

Sezonowi i ich umowy
PRAWO  Robotnicy sezonowi są coraz większym kłopotem dla 
rolników. Nie dość, że trudno znaleźć odpowiednich ludzi, to 
teraz jeszcze ich zatrudnienie będzie prawdopodobnie wiązało 
się z wyższymi opłatami

Nagrody dla przyjaznych 
Do 27 listopada rolnicy z naszego województwa mogą zgłaszać się do konkursu 
„Gospodarstwo przyjazne przyrodzie”. 

Konkurs

Autonomiczny pojazd 
nie przypomina ciągnika. Ma 
co prawda cztery koła, ramę 
i silnik diesla, ale też skrętne 
obie osie, przez co jest bar-
dzo elastyczny podczas pra-
cy w polu. Rama pojazdu ma 
kształt litery „U”. Gdy chcemy 
na niej zamontować nową 
maszynę rolniczą, wystarczy 
podjechać i ją wpiąć. Nie są 
wymagane żadne podnośniki 
itp. Maszyny same dokonają 
połączenia.

Testowany jest pojazd, na 
którym zamontowano siew-
nik. To maszyna pod nazwą 
Seed Master, czyli mistrz 
siewu. Nie posiada ani kabi-
ny, ani koła sterowniczego. 

Pojazd programuje się przy 
pomocy satelitów GPS lub 
manualnie, np. z ekranu ta-
bletu. 

Maszyna jest lżejsza od 
tradycyjnych ciągników, dlate-
go zużywa ok. 20 proc. mniej 
paliwa. Można ją zatrzymać 
awaryjnie przy pomocy przy-
cisku. Gdy platforma zboczy 
z zaplanowanej trasy na polu, 
automatycznie wyłącza silnik 
i przesyła informację o kło-
pocie do rolnika.

Pierwsze sztuki Seed 
Mastera zostaną sprzedane 
w przyszłym roku. Na 2019 
rok planowany jest debiut na 
całym świecie.

(pw)

Do tej pory rolnicy najczęściej 
wiązali się z robotnikami sezono-
wymi umowami o dzieło. Była to 
wygodna, bo tania forma. Oczy-
wiście zbieranie truskawek lub 
szparagów ma niewiele wspólnego 
z „dziełem”. Właśnie dlatego postu-
lowane jest wprowadzenie w przy-
szłości nowego rodzaju umowy – 
o pomoc przy zbiorach. Będzie ona 
obowiązywała maksymalnie 90 

dni. Na rolnika spadnie obowiązek 
płacenia składek na ubezpieczenia: 
wypadkowe, chorobowe i macie-
rzyńskie oraz zdrowotne. To ok. 174 
zł miesięcznie.

Rolnik będzie musiał także 
zgłaszać pracowników maksy-
malnie 3 dni od zawarcia umowy. 
Ważne, że nowy typ umowy nie 
wymaga stosowania przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. 
Nowe prawo ma wejść w życie 

już w przyszłym roku. Nie wiadomo 
czy nie wpłynie to na dalsze prze-
chodzenie robotników sezonowych 
do szarej strefy. Rolnikowi i zbiera-
czowi bardziej opłaca się dogadać 
między sobą, niż odprowadzać pie-
niądze do budżetu państwa.

(pw)

OBORNIKA
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500 570 170        
786 100 655
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Rynek

Mleczna górka
Powody do zadowolenia – po wielu miesiącach, a na-
wet latach gorszej koniunktury – mogą mieć produ-
cenci mleka. Jego cena w naszym kraju jest najwyż-
sza od 3 lat.

Główny Urząd Statystyczny 
podał dane za wrzesień tego roku. 
Za hektolitr mleka płacono w kraju 
144 zł. To oczywiście średnia krajo-
wa, co oznacza, że w niektórych re-
jonach ceny były wyższe i wynosiły 

nawet powyżej 1,6 zł za litr. Najwię-
cej otrzymali producenci w woje-
wództwach północnych i na Mazu-
rach, a najmniej w województwach: 
świętokrzyskim i małopolskim. 

Opłacalność produkcji rozpo-

Finanse

Pamiętaj o koncie
Trwa wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich. Nie-
stety, czasem zdarza się, że pieniądze nie trafiają do 
rolników, bo ci zapomnieli poinformować o zmianie 
numeru konta.

czyna się, gdy cena mleka wynosi 
ok. 1,30 zł za litr. Wyższe stawki 
mają utrzymywać się do końca 
tego roku. Co będzie dalej? Zdaniem 
większości analityków, obecne ceny 
mleka i np. masła to efekt sezono-
wy i niebawem nastąpi obniżka. 

Razem ze wzrostem opłacal-
ności produkcji mleka, wzrasta za-
potrzebowanie na jałówki. Za jedną 
krowę zapłacić należy już ponad 2,2 
tys. zł. Ceny krów dojnych są jesz-
cze wyższe – ponad 3 tys zł. 

(pw)

Zmagania organizuje Stowa-
rzyszenie Ptaki Polskie. Szansę na 
nagrodę ma ten gospodarz, który 
wspiera dzikie ptaki. Wystarczy 
posiadanie odpowiednich drzew 
z dziuplami, zadrzewień między 
polami oraz stosowanie rozwią-
zań wspierających środowisko. 
Te ostatnie nie muszą być bardzo 

skomplikowane. Dzikie ptactwo 
można chronić na przykład kosząc 
pole od środka do zewnątrz, tym 
samym dając zwierzętom szansę 
na ucieczkę. Punktowane będzie 
także posiadanie w ogrodzie roślin 
nektarodajnych oraz pozostawianie 
części plonów na polu, by zimą sta-
nowiły pożywienie dla zwierzyny. 

Kapituła konkursu wyłoni naj-
bardziej przyjazne przyrodzie go-
spodarstwa. Wygrać można m.in. 
aparat fotograficzny, budki lęgo-
we, lornetki itp. Aby przystąpić do 
zmagań, wystarczy wysłać zdjęcia 
oraz opis naszej zagrody pod adres 
mailowy justyna.rozanska@ptaki-
polskie.pl.                                 (pw)

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa apeluje do rol-
ników, by sprawdzili, czy numery 
rachunków bankowych podane we 
wniosku o wpis do ewidencji pro-
ducentów, są aktualne. Gospodarze 
czasem przenoszą konta, np. ze 
względu na uzyskanie lepszych wa-
runków w innym banku. 

Co dzieje się, gdy rolnik nie po-
informuje o zmianie, a agencja wy-
śle polecenie przelewu? ARiMR do-
wie się co prawda, że konto jest już 
zamknięte, pieniądze nie przepad-
ną, ale trzeba będzie dłużej na nie 
czekać. Aby uniknąć takich sytuacji, 
rolnik po zmianie numeru konta 
powinien dokonać aktualizacji swo-
ich danych, wypełniając formularz 
wniosku o wpis do ewidencji pro-
ducentów, który należy złożyć do 
kierownika biura powiatowego 
ARiMR właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę 
rolnika.

(pw)



Czwartek 9 listopada 2017 PRAWO 11

DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Mecze obejrzymy na stojąco?

Resort spraw wewnętrznych i administracji przygotował 
projekt rozporządzenia w sprawie wymogów technicznych 
infrastruktury sektorów na stadionie. Pomysł zakłada 
umożliwienie organizacji meczów piłkarskich na stadio-
nach, gdzie znajdują się sektory z miejscami stojącymi dla 
kibiców. Miejsca stojące mają być oddzielone od pozosta-
łych sektorów, a trybuna będzie musiała posiadać miej-
sca numerowane. Takie rozwiązanie ma przyczynić się do 
zwiększenia frekwencji na meczach. Obecnie projekt jest 
w konsultacjach międzyresortowych. 

O broni w Sejmie RP 

Na sejmowej stronie został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji, autorstwa grupy posłów PiS-u. Pomysł obejmuje wprowadzenie kategorii broni szkolnej, czyli broni lufowej wyprodukowa-nej w celach szkoleniowych w sposób uniemożliwiający oddanie strzału lub przekrojów broni. Broń szkolną będzie można posiadać po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez  komendanta wojewódzkiego policji lub od-działu żandarmerii. Strzelnice i organizacje proobronne będą mogły po-siadać broń maszynową i wycofaną z wojska amunicję. Na strzelnicach mają być dozwolone tłumiki. Nowela zakłada także wprowadzenie jedno-litego egzaminu dla starających się o pozwolenie na broń. 

Umowy dla pomagających przy zbiorach?  

Do konsultacji tra� ł projekt nowelizacji ustawy o ubez-

pieczeniu społecznym rolników. Propozycja zakłada, 

że będą oni musieli zawierać umowy z pracownikami 

pomagającymi przy zbiorach oraz opłacać za nich 

składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 

i macierzyńskie. Osoba zatrudniona będzie miała pra-

wo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałe-

go lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Nowe 

przepisy przygotował resort rolnictwa. 

Odszkodowanie za powikłania po szczepieniu? 

Resort zdrowia przygotował projekt dotyczący zasad 
obowiązkowego szczepienia. Rodzicowi dziecka, u któ-
rego po obowiązkowym szczepieniu wystąpiły ciężkie 
objawy chorobowe, wymagające leczenia w szpitalu 
przez co najmniej dwa tygodnie, ma przysługiwać do 
70 tys. zł opiekuńczego świadczenia kompensacyjne-
go. Będzie ono obowiązywało także w przypadku, gdy 
obowiązkowe szczepienie zostało wykonane szcze-
pionką inną niż ta, która została zakupiona przez mi-

nistra zdrowia. Pieniądze będą wypłacane z Funduszu 
Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień 
Ochronnych. 

Łatwiej o preparaty z konopi

W ubiegłym tygodniu weszło w życie nowe prawo, które zakłada, że preparaty z kono-pi będą mogły być wytwarzane w aptekach na podstawie recepty od lekarza, z surowca sprowadzanego z zagranicy. Leki te nie będą jednak refundowane. Dzięki zmienionym prze-pisom pacjenci mają mieć łatwiejszy dostęp do bezpiecznej terapii w leczeniu objawów niektórych chorób, np. przewlekłego bólu, nudności i wymiotów wywołanych chemio-terapią, spastyczności w stwardnieniu rozsia-nym a także lekoopornej padaczki.

Rusza program „Maluch+” 

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił konkurs, 
w którym można otrzymać do� nansowanie m.in. na założenie 
żłobków w ramach programu „Maluch+”. Łącznie do rozdyspo-
nowania jest 450 mln zł. Program skierowany jest do jednostek 
samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami 
podmiotów). Są dostępne cztery moduły, a szczegóły znajdują 
się na stronie ministerstwa: www.mpips.gov.pl. Terminy składa-
nia ofert: dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.; dla modułu 2, 3 
i 4 – 17 listopada 2017 r. Aby zgłosić się do programu, należy 
wypełnić odpowiedni formularz oferty, dostępny pod podanym 
wyżej adresem strony. 

Zapytaj w ZUS-ie 

W czwartek 9 listopada w godz. 9.00-12.00 
inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Lipnie organizuje Drzwi Otwarte. Przedsiębior-
cy, którzy planują otworzyć własną � rmę będą 
mogli  dowiedzieć się, jakie są zasady zgłoszenia 
siebie i pracowników do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego. Będzie można tak-
że poznać terminy rozliczania i opłacania składek. 
Dzień później o 8.30 ZUS zaprasza na bezpłatne 
szkolenie „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń”. 
Będzie mowa o zmianach, które wejdą w życie 
1 stycznia przyszłego roku. 



Czwartek 9 listopada 201712 KULTURA 

Lipno
 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w sobotę 11 listo-

pada Miejskie Centrum Kulturalne organizuje koncert pt. „Droga do 
wolności: w wykonaniu zespołu Artes Ensemble”. Darmowe wejściówki 
do odbioru w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22. Liczba 
miejsc ograniczona. Początek o 17.00. 

Wąbrzeźno
 W czwartek 9 listopada do WDK po raz kolejny przyjadą aktorzy 

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

 Tego samego dnia, także o 17.00, w WDK planowane jest spot-
kanie z Jackiem Stochmalem, autorem książki „Przypadki Juliana # #”. 
Dodatkową atrakcją będzie możliwość wylosowania dwóch biletów na 
koncert grupy Another Pink Floyd (polskiego zespołu grającego cov-
ery PF), który odbędzie się 18 lutego w CCK Jordanki w Toruniu. Wys-
tarczy zakupić publikację Jacka Stochmala i mieć trochę szczęścia. 

 W poniedziałek 13 listopada o 17.00 warto wybrać się do domu kul-
tury na otwarcie wystawy sztandarów historycznych. Temat przybliży 
Paweł Becker. Wstęp wolny. 

 We wtorek 14 listopada o 16.00 WDK organizuje wykład otwarty 
pt. „Zaburzenia pamięci” specjalisty neurologa Izabeli Zacharskiej-
Quaium. Prelekcja dotyczyć będzie m.in. obszaru zmian i nasilania 
procesów neurodegeneracyjnych mózgu oraz aktywności życiowej 
osób starszych. Ponadto przedstawione zostaną parametry poziomu 
funkcjonowania procesów poznawczych, takich jak: uwaga, pamięć, 
percepcja oraz obszar i nasilanie zmian demencyjnych. Wstęp wolny.

 15 listopada o 17.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa 
połączona z wręczeniem nagród laureatom konkursów „LGD w obiek-
tywie – 4 pory roku” i „LGD z zabytkiem w tle”. Fotografie będzie 
można oglądać do 29 listopada w WDK, w godzinach pracy jednostki. 

 W środę 22 listopada o 18.00 w tym samym miejscu Walde-
mar Okoński będzie promował publikację „Okiem satyry...”. Autor 
katalogu jest mieszkańcem Wąbrzeźna. Pracował jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Orłowie i Płużnicy. Zajmował się też reklamą, 
projektowaniem 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. 

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

  29 listopada gościem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej 
będzie Zygmunt Miłoszewski. Autor zasłynął kryminalną trylogią 
o prokuratorze Szackim: „Uwikłanie”, „Ziarno prawdy” oraz „Gniew”. 
Na podstawie tych powieści powstały filmowe adaptacje oraz serial 
telewizyjny „Prokurator”. W 2014 roku Miłoszewski za swoją twórczość 
otrzymał Paszport Polityki. Wstęp wolny.  

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

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

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

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowe nowości 
o krok od domu

FILM  W weekend 18-19 listopada do Wąbrzeźna i Golubia-
Dobrzynia zawita Objazdowe Kino Visa. Widzowie będą mogli 
obejrzeć m.in. „Botoks”, „Blade Runner 2049” i „Listy do M.3” 

W sobotę 18 listopada filmy 
będą wyświetlane w Wąbrzeskim 
Domu Kultury. O 10.00 młodzi 
widzowie mogą wybrać się na „My 
Little Pony”. Znowu w akcji poja-
wią się magiczne kucyki, które po 
raz pierwszy będą musiały opu-
ścić baśniową Equestrię i wkro-
czyć z tajemniczy wielki świat. 
Bohaterowie staną oko w oko ze 
złowrogim Królem Burzy, który 
postanawia wykraść całą magię 
z ich rodzinnego królestwa. Na 
12.00 zaplanowana jest projekcja 
filmu „Twój Vincent”, dramatu 
o życiu i tajemniczej śmierci Vin-
centa van Gogha. „Twój Vincent” 
to pierwsza pełnometrażowa ani-
macja malarska. Każda z 65 tys. 
klatek została ręcznie namalo-
wana, a w pracach uczestniczyło 
125 zawodowych malarzy z całego 
świata. O 14.00 przyjdzie pora na 
kolejną propozycję dla najmłod-
szych widzów – „Emotki. Film”. To 
komedia, dzięki której dzieci będą 
mogły poznać świat smartfonów 

i emotikonów. O 16.00 i 18.00 
na ekranie zagości kolejna część 
kultowej już komedii romantycz-
nej – „Listy do M.3”. Akcja dzieje 
się w wigilię Bożego Narodzenia. 
W obsadzie m.in. Borys Szyc, 
Danuta Stenka, Piotr Adamczyk, 
Agnieszka Dygant i Tomasz Ka-
rolak. O 20.00 przyjdzie pora na 
„Botoks” Patryka Vegi. To poparty 
wielomiesięcznymi wywiadami, 
wstrząsający obraz życia i pracy 
lekarek oraz pielęgniarek w Pol-
sce. Scenariusz w brutalny sposób 
ukazał problemy służb medycz-
nych oraz współczesnych kobiet. 

Dzień później kino zawita 
do Domu Kultury w Golubiu-Do-
brzyniu. Projekcje rozpoczną się 
o 10.00 od filmu „My Little Pony”. 
W południe przyjdzie pora na ko-
lejną propozycję dla młodszych 
widzów, czyli „Emotki. Film”. 
O 14.00 można wybrać się na „Bo-
toks”, a o 16.30 i 18.30 na „Listy do 
M.3”. Na zakończenie, o 20.30, kino 
proponuje „Blade Runner 2049”. 

To film z gatunku science fiction 
w reżyserii Denisa Villeneuve’a. 
Oficer policji Los Angeles trafia na 
ukrywaną przez lata informację, 
która może pogrążyć resztki spo-
łeczeństwa w chaosie. Odkrycie 
prowadzi go do poszukiwań Ricka 
Deckarda, byłego łowcy andro-
idów, który zaginął trzydzieści lat 
temu. W rolach głównych m.in. 
Ryan Gosling i Harrison Ford. 

Seanse będą wyświetlane na 
profesjonalnym sprzęcie projek-
cyjnym, w najwyższej jakości ob-
razu i dźwięku, z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Użyt-
kownicy kart Visa przy płatności 
tą kartą mają możliwość zakupu 
biletów normalnych i zestawów 
w barku kinowym z 50 proc. zniż-
ką. Przedsprzedaż biletów on line 
oraz więcej szczegółów na stro-
nie: www.kino.visa.pl. Bilety: 16 zł 
normalny, 14 zł ulgowy (szkolny, 
studencki, seniora, rodzinny). 

(ToB)

Rypin

Zabawa z gęsiną w tle 
W sobotę 11 listopada warto wybrać się do Rypina. Podczas pikniku rodzinnego 
wystąpią lokalni artyści, a gwiazdą wieczoru będzie Marcin Daniec. 

Impreza, jak co roku, 
odbędzie się w Rypiń-
skim Centrum Sportu 
przy ul. Dworcowej 11, 
w myśl hasła: „Na św. 
Marcina najlepsza gęsi-
na z Rypina”. Początek 
jest planowany na godz. 
14.45. Najpierw zapre-
zentuje się Miejska Or-
kiestra Dęta. Później na 
scenie pojawią się dzieci 
z miejskich przedszkoli, 
soliści oraz przedsta-
wiciele klubów seniora. 
W międzyczasie goście 
będą mogli poznać ofer-
tę lokalnych kół gospo-
dyń wiejskich. Nie za-
braknie potraw z gęsiny. 

O 18.00 wystąpi 
Marcin Daniec, satyryk 
i artysta kabaretowy. 
Popularność przyniosły 
mu cztery estradowe 
wcielenia: Górala, Mar-
cinka, Waldemara K. 
i pana Ignacego. Wstęp 
na sobotnią imprezę jest 
darmowy. 

(ToB)
fot. RDK
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08:40 Informacje kulturalne

HITY DNIA

Dowodzony przez pułkownika Henry'ego Mucciego batalion 
amerykańskich żołnierzy zostaje wysłany z niebezpieczną 
misją ratunkową na Filipiny. W znajdującym się tam obozie 
Cabanatuan Japończycy od trzech lat przetrzymują 
w nieludzkich warunkach kilkuset amerykańskich jeńców.

Ania studiuje architekturę zieleni. Jest wrażliwa i nieśmiała. 
Ostatnio jej myśli zaprząta przystojny mężczyzna 
z eleganckiego budynku, w którym dziewczyna pielęgnuje 
zieleń. Marcin ma intratną posadę w banku i nie wątpi w swe 
możliwości. 

Czwartek, 9 listopada 2017

05:55 Dzień dobry, Polsko! 

08:00 Wiadomości 

08:10 Pogoda poranna 

08:15 Kwadrans polityczny 

08:35 Komisariat - serial

09:05 Mam prawo odc. 9

09:35 Magazyn śledczy 

          Anity Gargas odc. 49

10:10 Doktor Quinn odc. 3 - serial

11:00 Niebo i piekło: Północ - Południe. 

          Księga III odc. 3 - serial

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes 

12:30 Agropogoda 

12:35 Smaki polskie odc. 135

12:55 Dzika Kornwalia - dokumentalny 

14:00 Elif odc. 130 - serial

14:55 Opole 2017 na bis 

15:10 Obserwator 

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 29 - serial

17:00 Teleexpress 

17:15 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3199 - telenowela

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 63

18:55 Komisariat - serial

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:25 Ojciec Mateusz odc. 236 - serial

21:20 Sprawa dla reportera 

22:20 Warto rozmawiać 

23:30 Widowisko muzyczne 

00:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
          odc. 1 - serial

05:55 Rodzinka.pl 

          odc. 175 s. 8 - serial

06:35 Sztuka codzienności odc. 26

07:05 M jak miłość odc. 161 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:50 Panorama 

11:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1736 - serial

11:40 Na dobre i na złe 

          odc. 483 - serial

12:45 Tylko z tobą odc. 20 - serial

13:40 Na sygnale odc. 75 - serial

14:15 Dzika przyroda Bliskiego 

          i Środkowego Wschodu 

          odc. 1 - dokumentalny 

15:25 Na dobre i na złe 

          odc. 684 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 49 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1736 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1737 - serial

20:40 Pierwsza randka odc. 22

21:40 Miasto skarbów odc. 9 - serial

22:40 Grupa specjalna "Kryzys" 

          odc. 3 - serial

23:35 Nowy koszmar Wesa Cravena 

          - horror

01:35 Fuks - komedia sensacyjna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 39

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2120

10:55 Ukryta prawda odc. 828 - serial

12:00 Szkoła odc. 480 - serial

13:00 19+ odc. 181 - serial

13:30 Szpital odc. 717 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4

15:30 Szkoła odc. 481 - serial

16:30 19+ odc. 182 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 829 - serial

18:00 Szpital odc. 718 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5126

20:10 Doradca smaku odc. 40

20:15 Na Wspólnej odc. 2579 - serial

20:55 Milionerzy odc. 97

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 

22:30 Nie kłam, kochanie 

          - komedia romantyczna 

00:45 Jak stracić chłopaka w 10 dni 

          - komedia romantyczna 

06:00 To moje życie! 

          odc. 157 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 8 - serial

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

          odc. 11 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 16 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 4 s. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 17 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 21 s. 8 - serial

12:50 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 1 s. 4 - serial

13:40 Zbuntowany anioł 

          odc. 254 - telenowela

14:35 Królowa serc odc. 6 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 47 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 48 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 16 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 12 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 13 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 323 s. 15 - serial

20:00 Witaj w domu, panie Jenkins 

          - komedia romantyczna 

22:15 Fajna z niego babka - komedia 

00:20 American Pie: bractwo Beta 

          - komedia 

08:00 Dziennik filozofa odc. 49

08:05 Dezerterzy odc. 61

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Kamień na kamieniu 

          - dramat obyczajowy 

10:45 Którędy po sztukę odc. 60

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

          odc. 5 - serial

12:15 Droga w świetle księżyca 

          - dramat obyczajowy 

13:30 Daleko od okna 

          - dramat obyczajowy 

15:35 Chuligan literacki odc. 66

16:10 Kamień na kamieniu 

          - dramat obyczajowy 

18:05 Studio Kultura 

          - rozmowy odc. 1197

18:25 Zmiana - dokumentalny 

19:45 Nie ma miejsca dla Gerolda 

          - animowany 

19:50 Cios w kark - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 O jeden most za daleko 

          - dramat wojenny 

23:25 Zakładka odc. 10

23:55 Dziennik filozofa odc. 49

00:05 Każda twarz ma imię 

          - dokumentalny 

01:35 Demony wojny wg Goi 

          - dramat wojenny 

06:50 Był taki dzień odc. 344

06:55 Mocarz - dokumentalny 

08:00 Wojciech Cejrowski - boso 

          przez świat odc. 36, 

08:35 Z archiwum kabaretu Tey, 

          czyli RetroTEYada odc. 9

09:20 W labiryncie odc. 113 - telenowela

09:50 Kronika olimpijska odc. 1

10:15 Kronika olimpijska odc. 2

10:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 5 - serial

12:00 Flesz historii 

12:20 Kryptonim "Muzeum"- Szlak 

          Armii Krajowej odc. 6

12:40 Nowe Ateny odc. 61

13:30 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

14:05 Sensacje XX wieku odc. 23

15:00 Encyklopedia II wojny światowej 

          odc. 42 - serial

15:25 Pompeje: piwnica szkieletów

          - dokumentalny 

16:25 Wypędzeni odc. 2 - dokumentalny 

17:40 Czas honoru odc. 34 - serial

18:35 Taśmy bezpieki odc. 24

19:10 Sensacje XX wieku odc. 22

20:05 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

20:35 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial

21:40 Polonia Restituta odc. 7 - serial

22:40 Spór o historię odc. 158

23:25 Ośmiornica odc. 43 s. 6 - serial

00:25 Czarny serial odc. 1 - 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 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:40 Naprotechnologia odc. 5
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Historia i architektura Polski 
          w rysunkach prof. Ryszarda 
          Natusiewicza 
11:50 20 lat dla świata 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Filmowe życiorysy 
14:00 Rękopis błogosławionych 
          - dokumentalny 
15:40 Dobra wiara, dobre tricki 
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" 
16:40 180 lat na zdrowie 
          - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela" 
17:00 Serce Afryki - 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. 10 - 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. 2

05:20 Ukryta prawda odc. 67 - serial

06:20 Szpital odc. 187 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 120 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 5 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 141 - serial

09:45 Brzydula odc. 142 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 462 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 121 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 361 - serial

14:55 Szpital odc. 188 - serial

15:55 Druga szansa odc. 5 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 6 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 143 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 463 - serial

20:00 Gorąca laska - komedia 

22:15 Oszuści odc. 1 s. 1 - serial

23:15 Niewierni odc. 1 s. 1 - serial

00:35 Nie z tego świata 

          odc. 9 s. 5 - serial

„VI batalion” 

(2005r.) TV 4 21:00

„Nie kłam, kochanie” 

(2008r.) TVN 22:30

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 551 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 748 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 749 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 58 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 350 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 278 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 679 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2564 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 725 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3506

16:30 Na ratunek 112 odc. 169 - serial

17:00 Gliniarze odc. 157 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2565 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 409 - serial

20:05 Nasz nowy dom odc. 104

21:10 Przyjaciółki odc. 120 - serial

22:15 Zdrady odc. 121 - serial

23:25 Replikant - sensacyjny 

01:40 Tajemnice losu odc. 2845

                     19:50 Uwaga! 14:00 Elif 08:00 Pytanie na śniadanie           09:00 Malanowski i Partnerzy

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

06:00 Mistrz kuchni: juniorzy odc. 4

06:45 Mistrz kuchni: juniorzy odc. 5

07:25 Kacze opowieści odc. 4 - serial

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 31 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 32 - serial

09:00 V.I.P. odc. 22 - serial

10:00 Esmeralda odc. 30 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji odc. 160 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 146 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 147 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 164

15:00 Dom nie do poznania odc. 176

16:00 Esmeralda odc. 31 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji odc. 161 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 347 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 348 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

          odc. 143 - serial

21:00 VI batalion - dramat wojenny 

23:50 Włatcy móch odc. 23 - serial

00:20 Włatcy móch odc. 24 - serial



10:15 Doktor Quinn 11:15 Barwy szczęścia 19:30 Świat według Kiepskich

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni

HITY DNIA

W 2015 r. na wyspie Isla Nublar działa nowoczesny park 
rozrywki, którego główną atrakcją są dinozaury przywrócone 
do życia w drodze klonowania. Wyspą zarządza firma Masrani 
Corporation. Park jest strzeżony przez ochroniarzy 
i najemników wyposażonych w nowoczesną broń i pojazdy. 

13:00 19+

Tajni agenci z rządowej instytucji do walki z szumowinami 
z kosmosu nie wiedzą, co to odpoczynek. Wprawdzie 
K z wymazaną pamięcią pędzi sielankowy żywot zwykłego 
obywatela, ale J, który zajął jego miejsce, znowu go 
potrzebuje.

Piątek, 10 listopada 2017

08:00 Dziennik filozofa odc. 50

08:10 Kronos odc. 3

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Spirala - dramat psychologiczny 

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

          odc. 6 - serial

12:15 Hamlet x 5 - dokumentalny 

12:40 Polowanie na muchy - obyczajowy 

14:40 Koncert Seong-Jin Cho, 

          zwycięzcy XVII Międzynarodowego 

          Konkursu Pianistycznego 

          im. Fryderyka Chopina  

15:40 Pegaz odc. 54

16:40 Spirala - dramat psychologiczny 

18:15 Studio Kultura - rozmowy 

18:35 Klątwa Mony Lisy - dokumentalny 

19:35 Videofan odc. 87 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 72

20:25 Igła - thriller 

22:25 Tygodnik kulturalny 

23:10 Dziennik filozofa odc. 50

23:25 Earth, Wind & Fire Experience 

          feat. Al McKay play Avo Session 

00:55 O jeden most za daleko 

          - dramat wojenny 

06:50 Był taki dzień odc. 345

07:00 Wypędzeni 
          odc. 2 - dokumentalny 

08:00 Wojciech Cejrowski - boso 

          przez świat odc. 37

08:35 Z archiwum kabaretu Tey, 

          czyli RetroTEYada odc. 10

09:15 W labiryncie 
          odc. 114 - telenowela

09:50 Sienkiewicz mniej znany 

10:55 Wszystkie kolory świata 
          odc. 13 - serial

12:00 Taśmy bezpieki odc. 24

12:30 Śladami zbrodni i walki 

          1944-1956 odc. 15 - serial

13:00 Podróże z historią odc. 38

13:40 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

14:15 Sensacje XX wieku odc. 22

15:10 Przewodnik historyczny 

          Bogusława Wołoszańskiego 

15:40 Cała prawda o Grekach 
          odc. 2 - dokumentalny 

16:55 Królik po berlińsku 
          - dokumentalny 

17:55 Czas honoru odc. 35 - serial

18:55 Z archiwum IPN odc. 9

19:30 Sensacje XX wieku odc. 24

20:25 Niecała nieprawda 

          czyli PRL w DTV 

20:55 Odtajnione akcje szpiegowskie 
          odc. 4 - serial

21:50 Boża podszewka odc. 1 - serial

23:05 Szerokie tory odc. 46

23:35 Ośmiornica odc. 44 s. 6 - serial

00:45 Fotograf partyzantów 
          - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga  odc. 10 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
          małżeństwa odc. 6 - serial
11:50 Lusaka Bauleni  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Requiem Smoleńsk 
          in memoriam 
13:45 20 lat dla świata 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Ikona Miłości  - dokumentalny 
14:40 Grypa - profilaktyka 
          i sposoby leczenia 
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 Przyroda i ludzie  
17:00 Fundusze Europejskie  odc. 3
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela" 
19:00 Msza święta w intencji 
          Ofiar katastrofy smoleńskiej 
          w Bazylice Archikatedralnej 
          pw. Męczeństwa św. Jana 
          Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu  odc. 25 - serial

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 47
09:40 Rodzinny ekspres odc. 8
10:15 Doktor Quinn odc. 4 - serial
11:05 Niebo i piekło: Północ - Południe. 
          Księga III odc. 4 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność w rolnictwie 
12:55 Cudowny świat przyrody 
          odc. 7 - serial
13:25 Rejs dookoła swiata 
14:00 Elif odc. 131 - serial
14:55 Opole 2017 na bis 
15:10 Ktokolwiek widział, 
          ktokolwiek wie... 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 30 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3200 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 64
18:55 Mam prawo odc. 10 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Polska - Urugwaj - piłka nożna
20:40 Polska - Urugwaj - piłka nożna
23:15 Uwięziona w mroku - thriller 
00:50 Tylko dla twoich oczu 
          - sensacyjny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 40

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2121

10:55 Ukryta prawda odc. 829 - serial

12:00 Szkoła odc. 481 - serial

13:00 19+ odc. 182 - serial

13:30 Szpital odc. 718 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10

15:30 Szkoła odc. 482 - serial

16:30 19+ odc. 183 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 830 - serial

18:00 Szpital odc. 719 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5127

20:00 Jurassic World - przygodowy 

22:40 Parker - sensacyjny 

01:05 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 12

„Faceci w czerni II”

(2002r.) Polsat 22:20

„Jurassic World” 

(2015r.) TVN 20:00

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

14:15 Sensacje XX wieku09:00 Kobra - oddział specjalny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 552 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 750 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 751 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 59 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 351 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 279 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 680 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2565 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 726 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3507

16:30 Na ratunek 112 odc. 170 - serial

17:00 Gliniarze odc. 158 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2566 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 410 - serial

20:05 Wyspa przetrwania odc. 10

22:20 Faceci w czerni II - film SF 

00:05 Heartbreaker. 

          Licencja na uwodzenie 

          - komedia romantyczna 

05:20 Ukryta prawda odc. 68 - serial

06:20 Szpital odc. 188 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 121 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 6 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 143 - serial

09:45 Brzydula odc. 144 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 463 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 122 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 362 - serial

14:55 Szpital odc. 189 - serial

15:55 Druga szansa odc. 6 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 7 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 145 - serial

18:30 Brzydula odc. 146 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 464 - serial

20:00 Gwiezdny pył - fantastyczny 

22:45 Kobiety pragną bardziej 

          - komedia romantyczna 

01:25 Zabójcza broń odc. 6 - serial

06:00 Mistrz kuchni: juniorzy odc. 5

06:45 Mistrz kuchni: juniorzy odc. 6

07:25 Kacze opowieści odc. 5 - serial

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 33 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 34 - serial

09:00 V.I.P. odc. 1 s. 3 - serial

10:00 Esmeralda odc. 31 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 161 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 148 - serial

13:00 Galileo odc. 648

14:00 Galileo odc. 649

15:00 Dom nie do poznania odc. 177

16:00 Esmeralda odc. 32 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 162 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 348 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 349 - serial

20:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 6 - serial

21:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 140 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 141 - serial

23:00 Kobiety i mafia odc. 6 - serial

00:00 Outpost: Front wschodni  

          - horror

06:00 To moje życie! 

          odc. 158 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 9 - serial

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

          odc. 12 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 17 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 5 s. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 18 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 22 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 2 s. 4 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 255 - telenowela

14:45 Królowa serc odc. 7 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 48 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 49 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 17 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 13 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 14 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 324 s. 15 - serial

20:00 Piąty element - thriller 

22:20 W odwecie za śmierć - thriller 

00:30 13 grzechów  - horror

06:05 Rodzinka.pl odc. 176 - serial

06:35 Sztuka codzienności odc. 27

07:05 M jak miłość odc. 162 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1737 - serial

11:50 Postaw na milion 

12:50 Tylko z tobą odc. 21 - serial

13:50 Na sygnale odc. 76 - serial

14:20 Anna Dymna - spotkajmy się 

14:50 Reformacja w Księstwie 

          Cieszyńskim - dokumentalny 

15:30 Janosik odc. 6 - serial

16:30 Koło fortuny 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1737 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1738 - serial

20:40 O mnie się nie martw 

          odc. 88 s. 7 - serial

21:40 Rodzinka.pl 

          odc. 219 s. 11 - serial

22:20 Fatalna namiętność - thriller 

00:35 Rozgrywka - western



11:55 Tygodnik kulturalny 

HITY DNIA

Dolot jest leśnym gołębiem. Pomimo skromnych rozmiarów 
jego marzeniem jest służba w armii. Wraz z przyjaciółmi 
zaciąga się do Królewskiej Służby Gołębi Pocztowych. Do 
zadań należy przenoszenie wiadomości przez Kanał 
La Manche pilnowany przez sokołów generała von Szpona.

Gwiazda reklamy chce zerwać z promocją sprzętu 
sportowego i zająć się diamentami. Aby zdobyć kontrakt w tej 
branży, mężczyzna zakłada się z szefem, że w ciągu 
dziesięciu dni rozkocha w sobie nowo poznaną dziewczynę. 
Wybór pada na Andie, redaktor kobiecego pisma.

Sobota, 11 listopada 2017

08:00 Siedem stron świata 

          odc. 5 - serial

08:40 Siedem stron świata 

          odc. 6 - serial

09:15 Informacje kulturalne 

09:35 Ach śpij kochanie - przeboje 

          międzywojennego 

          dwudziestolecia 

10:10 Nikt, tylko ty 

10:45 Diament radży - obyczajowy 

11:20 Vistuliada 

11:55 Tygodnik kulturalny 

12:50 Szlakiem Kolberga odc. 16

13:25 Listy naszych czytelników 

          - obyczajowy 

14:00 Wydarzenie aktualne 

14:40 C.K. Dezerterzy - komedia 

16:15 C.K. Dezerterzy - komedia 

17:35 Dranie w kinie odc. 11

18:20 Sen o Warszawie 

          - dokumentalny 

20:20 Śmierć prezydenta 

          - dramat historyczny 

22:55 Koncert Artura Rojka - Składam 

          się z ciągłych powtórzeń 

23:55 Einsatzgruppen. Oddziały 

          śmierci odc. 3 - serial

00:50 Einsatzgruppen. Oddziały 

          śmierci odc. 4 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 346

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 5 - serial

08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 11

08:30 Dziedzictwo regionów odc. 5

08:50 Roman Dmowski - współtwórca 

          Niepodległej 

09:20 Gazda z Diabelnej odc. 2 - serial

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 153

10:50 Ginące cywilizacje 

          odc. 11 - serial

11:50 Skarby Watykanu 

          odc. 1 - dokumentalny 

12:55 Sekrety wykute w kamieniu 

          odc. 3 - serial

14:05 Józef Piłsudski - dokumentalny 

15:40 Spór o historię odc. 81

16:20 Zapomniany generał Tadeusz 

          Jordan Rozwadowski 

17:25 Od Rogalina do Londynu. 

          Hrabia Edward Raczyński 

18:00 Twarze i maski odc. 8 - serial

19:10 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial

20:15 Lalka odc. 5 - serial

21:45 Wojna i Polska - dokumentalny 

23:25 Odtajnione akcje szpiegowskie 

          odc. 4 - serial

00:20 Komandoria odc. 8 - serial

05:35 Jaka to melodia? 

06:05 Sprawa dla reportera 

07:00 Naszaarmia.pl odc. 290

07:30 Rok w ogrodzie 

07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 11

08:10 Nocne przejście - western

09:50 Klub Włóczykijów i tajemnica 

          dziadka Hieronima - przygodowy 

11:40 Święto Niepodległości - transmisja 

          z uroczystości państwowych 

          w Warszawie 

13:50 W trosce o bagna - dokumentalny 

15:00 Ojciec Mateusz odc. 236 - serial

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 22 - serial

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Rolnik szuka żony odc. 9 s. 4

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 65

18:55 Jaka to melodia? 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 PKO Triada Biegowa 

          "Zabiegaj o Pamięć" 

20:09 Pogoda 

20:15 1920 Bitwa Warszawska 

          - dramat historyczny 

22:20 Złoty środek - komedia 

00:10 Prywatne śledztwo - sensacyjny 

05:25 Dzika przyroda Bliskiego 

          i Środkowego Wschodu 

          odc. 1 - dokumentalny 

06:30 M jak miłość odc. 1327 - serial

07:30 Pytanie na śniadanie 

10:40 Lajk! odc. 34

11:05 Rozgrywka - western

12:50 Na sygnale odc. 160 - serial

13:25 Podróże z historią odc. 53

14:00 Familiada 

14:40 Było, nie minęło - ekstra odc. 10

15:15 Rodzinka.pl odc. 219 s. 11 - serial

15:50 27 sukienek 

          - komedia romantyczna 

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. 16 s. 8

22:40 Miasto skarbów odc. 9 - serial

23:35 Grupa specjalna "Kryzys" 

          odc. 4 - serial

00:35 22 Jump Street 

          - komedia sensacyjna 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1024

11:00 Na Wspólnej odc. 2576 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2577 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2578 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2579 - serial

12:50 Mali giganci odc. 1 s. 3

14:50 MasterChef odc. 9 s. 6

16:25 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 1 s. 9

17:00 Kuchenne rewolucje 

          odc. 10 s. 16

18:00 36,6 °C odc. 10 s. 2

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5128

20:00 Mam talent odc. 10 s. 10

21:55 Jak stracić chłopaka w 10 dni 

          - komedia romantyczna 

00:25 Kongo - przygodowy 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My 3 

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 12 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 28 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 29 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

          odc. 25 - serial

10:10 Ewa gotuje odc. 316

10:45 Supermodelka Plus Size 

12:15 Szeregowiec Dolot 

          - animowany 

13:45 Wyspa przetrwania odc. 10

15:45 Kabaret na żywo odc. 28

17:50 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 117 - telenowela

18:20 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 118 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 411 - serial

20:05 Dom - animowany 

22:05 Twoja twarz brzmi znajomo 

00:05 Franklyn - thriller 

05:50 Ukryta prawda odc. 69 - serial

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Druga szansa odc. 2 - serial

9:55 Druga szansa odc. 3 - serial

10:55 Brzydula odc. 137 - serial

11:30 Brzydula odc. 138 - serial

12:05 Brzydula odc. 139 - serial

12:35 Brzydula odc. 140 - serial

13:10 Brzydula odc. 141 - serial

13:45 Brzydula odc. 142 - serial

14:15 Gwiezdny pył - fantastyczny 

16:50 Dwa tygodnie na miłość 

          - komedia romantyczna 

19:00 W rytmie hip-hopu 

          - melodramat 

21:20 Ojciec chrzestny - sensacyjny 

01:00 Wieża z kości słoniowej 

          - dokumentalny 

02:55 Moc magii odc. 308

06:00 Kacze opowieści odc. 6 - serial

06:30 Kacze opowieści odc. 7 - serial

06:55 Kacze opowieści odc. 8 - serial

07:30 Kacze opowieści odc. 9 - serial

07:55 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 35 - serial

08:25 Garfield Show - dla dzieci 

08:45 Paladyn II - Korona i smok 

          - fantastyczny 

10:40 Policjantki i policjanci 

          odc. 345 - serial

11:40 Policjantki i policjanci 

          odc. 346 - serial

12:40 Policjantki i policjanci 

          odc. 347 - serial

13:50 STOP Drogówka odc. 165

14:50 Uliczny wojownik - sensacyjny 

16:55 Książę Pacyfiku - komedia 

19:00 Galileo odc. 650

20:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 348 - serial

21:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 349 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 142 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 143 - serial

00:00 Hostel II  - horror

05:45 Niesamowite! odc. 9 - serial

06:05 Niesamowite! odc. 10 - serial

06:45 Taki jest świat odc. 32 s. 3

07:35 Lekarze na start odc. 40 - serial

08:20 Lekarze na start odc. 41 - serial

08:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 37 - serial

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 38 - serial

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 39 - serial

11:45 Najpiękniejsze baśnie 

          braci Grimm - fantastyczny 

12:55 Wyspa piratów - przygodowy 

15:40 Witaj w domu, panie Jenkins 

          - komedia romantyczna 

17:55 Niania - komedia 

20:00 Kula w łeb - sensacyjny 

21:50 Doom - film SF 

00:00 1408  - horror

08:00 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

08:05 Listopadowy spacer 

09:00 Requiem Smoleńsk

          in memoriam 

10:25 Myśląc ojczyzna 

10:35 Święty na każdy dzień 

10:40 Polski punkt widzenia 

11:00 Kropelka radości 

12:00 Trwajmy przy sercu 

          naszej matki! 

12:20 Piloci. Biało-czerwoni 

          z Dęblina - dokumentalny 

13:05 Święty na każdy dzień 

13:10 Izba Pamięci Pułkownika 

          Kuklińskiego 

13:15 Polonia 

13:45 Ocalić od zapomnienia 

13:55 Święty na każdy dzień 

14:00 Józef z Egiptu odc. 25 - serial

14:40 Instytut Marszałka 

          Piłsudskiego w Ameryce 

15:00 Transmisja Marszu 

          Niepodległości z Warszawy 

17:30 U Matki Boskiej 

          na ordynansach 

18:00 Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 

18:15 Zdrój Niepodległości -

           11 Listopada - Krynica Zdrój 

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 Gaude Mater Polonia 

18:55 Jaka to melodia? 11:00 Na Wspólnej 09:45 Przygody Kota w butach 06:30 M. jak miłość

10:55 Brzydula 10:15 Okrasa łamie przepisy10:40 Policjantki i policjanci 08:55 Lombard. Życie pod zastaw

„Szeregowiec Dolot” 

(2005r.) Polsat 12:15

„Jak stracić chłopaka w 10 dni” 

(2003r.) TVN 21:55



Niedziela, 12 listopada 2017

14:45 Chuligan literacki 

HITY DNIA

Oh to sympatyczny kosmita. Jego pogoda ducha i optymizm 
nie podobają się pobratymcom. Musi ratować się ucieczką. Na 
swojej drodze spotyka Tip, upartą nastoletnią Ziemiankę, 
z którą od razu połączy go przyjaźń. Para będzie musiała 
stawić czoła wielu przeciwnościom i uratować planetę.

12:55 Najpiękniejsze baśnie 

Trójka rodzeństwa przeprowadza się z matką do zrujnowanej 
wiktoriańskiej rezydencji. W starym domostwie bliźniacy 
Jared i Simon oraz ich siostra Mallory znajdują w wiele 
ciekawych przedmiotów. Pewnego dnia w ręce dzieci wpada 
magiczna książka autorstwa Arthura Spiderwicka.

,,Kroniki Spiderwick” 

(2008r.) TVN 7 15:55

10:10 Okrasa łamie przepisy 

10:55 Galileo11:55 Makłowicz w podróży 19:45 Uwaga! 08:15 Jeźdźcy smoków18:40 Jaka to melodia? 10:55 Brzydula

„Dom”
(2015r.) Polsat 13:35

05:35 Klan odc. 3200 - 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. 636
09:15 Jak to działa? odc. 146
09:40 Biblia odc. 39 - serial
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 48
11:10 Weterynarze z sercem 
          odc. 23 - serial
11:40 Sekrety mnichów odc. 20
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Zwierzęcy rodzice odc. 2 - serial
14:10 Poldark: Wichry losu 
          odc. 6 - serial
15:20 Poldark: Wichry losu 
          odc. 7 - serial
16:25 Sonda II odc. 67
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisarz Alex - serial
18:25 Biało-Czerwoni odc. 1
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
          odc. 23 - serial
21:10 Rolnik szuka żony odc. 10 s. 4
22:10 Całe szczęście 
          - komedia romantyczna 
00:00 1920 Bitwa Warszawska 
          - dramat historyczny 

05:50 Podróże z historią odc. 32

06:30 M jak miłość odc. 1328 - serial

07:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1734 - serial

07:55 Barwy szczęścia 

          odc. 1735 - serial

08:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1736 - serial

09:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1737 - serial

09:35 Barwy szczęścia 

          odc. 1738 - serial

10:10 Ostoja Magazyn 

10:40 Rodzinne oglądanie odc. 8 

10:45 Przeprowadzki zwierząt 

          odc. 2 - dokumentalny 

11:55 Makłowicz w podróży odc. 165

12:35 Bake off - Ale ciacho! odc. 31

13:35 Bake off - Ale przepis odc. 31

14:00 Familiada 

14:40 Koło fortuny 

15:20 Na dobre i na złe 

          odc. 684 - serial

16:20 The Voice of Poland odc. 16 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:55 Na sygnale odc. 161 - serial

19:25 Lajk! odc. 11

20:05 22 Jump Street 

          - komedia sensacyjna 

22:10 Wilczy totem - przygodowy 

00:20 Wciąż ją kocham - melodramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 37

08:25 Akademia ogrodnika odc. 44

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1025

11:00 Co za tydzień odc. 825

11:30 Diagnoza odc. 10 - serial

12:30 Druga szansa odc. 9 s. 4 - serial

13:30 Mam talent odc. 10 s. 10

15:20 Azja Express odc. 10 s. 2

16:55 Spotkanie ze smakiem 

17:05 Mali giganci odc. 2 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5129

20:00 MasterChef odc. 10 s. 6

21:35 Jack, pogromca olbrzymów 

          - fantastyczny 

00:00 Jurassic World - przygodowy 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My 3 

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 13 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 30 - serial

09:10 Legenda o Smoku Gnatochrupie 

          - animowany 

09:25 SpongeBob: na suchym lądzie 

          - animowany 

11:20 Sam w domu 

          - komedia sensacyjna 

13:35 Dom - animowany 

15:35 Twoja twarz brzmi znajomo 

17:30 Nasz nowy dom odc. 104

18:35 Dom pełen zmian odc. 5 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 248

20:00 W rytmie serca odc. 11 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 29

00:20 Bad Ass: Twardziele 2 

          - sensacyjny 

06:00 Kacze opowieści 

          odc. 10 - serial

06:30 Kacze opowieści 

          odc. 11 - serial

06:55 Kacze opowieści 

          odc. 12 - serial

07:30 Kacze opowieści 

          odc. 13 - serial

07:55 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 36 - serial

08:35 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 37 - serial

09:00 Rainy, superpies - obyczajowy 

10:55 Galileo odc. 649

11:55 Galileo odc. 650

12:55 Jaś Fasola odc. 6 s. 1 - serial

13:30 Twoje, moje i nasze - komedia 

15:20 Powrót trzech ninja 

          - komedia sensacyjna 

17:20 Przyjaciel gangstera

          - komedia kryminalna 

19:00 Galileo odc. 651

20:00 Lwie serce - sensacyjny 

22:15 Mecenas Lena Barska 

          odc. 7 - serial

23:15 Furia: Carrie II - horror

01:30 STOP Drogówka odc. 165

05:40 Columbo odc. 1 s. 3 - serial

07:05 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 2 s. 3 - serial

07:50 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 3 s. 3 - serial

08:30 Wyspa piratów - przygodowy 

11:15 Dziesiąte królestwo 

          odc. 1 - serial

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

14:05 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

15:30 Niania - komedia 

17:35 Piąty element - thriller 

20:00 Ghost Rider - sensacyjny 

22:10 W sieci kłamstw - sensacyjny 

00:55 Wikingowie odc. 4 - serial

01:55 Ale numer! odc. 26

08:00 Siedem stron świata 

          odc. 7 - serial

08:40 Szaleństwo Majki Skowron 

09:20 Leonard Bernstein - Więcej 

          niż jedno życie - dokumentalny 

10:25 Scena klasyczna. Młody 

          Chopin odc. 7

11:10 Trzeci punkt widzenia odc. 210

11:45 Zemsta - komedia 

13:40 Pola Negri. Życie gwiazdy 

          - dokumentalny 

14:45 Chuligan literacki odc. 67

15:25 Król Roger Opera 

17:05 Pomniki historii odc. 70 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z...

18:15 Śluby panieńskie 

20:05 Obława - dramat wojenny 

21:50 Pegaz odc. 43

22:25 Trzeci punkt widzenia odc. 210

22:55 Born dead - dokumentalny 

00:05 Earth, Wind & Fire Experience 

          feat. Al McKay play Avo Session 

06:50 Był taki dzień odc. 347

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 13 - serial

08:05 Non possumus. Prymas 

          Stefan Wyszyński 

          odc. 1 - dokumentalny 

09:05 Przyłbice i kaptury 

          odc. 3 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy 

10:45 Ginące cywilizacje 

          odc. 12 - serial

11:50 Opowieści o Yellowstone 

          odc. 2 - serial

12:55 Cała prawda o Grekach 

          odc. 2 - dokumentalny 

14:00 Szerokie tory odc. 61

14:30 1920 Bitwa Warszawska 

          - dramat historyczny 

16:35 Wielka gra odc. 89

17:30 Ex libris 

18:00 Ród Gąsieniców odc. 1 - serial

19:05 Z archiwum IPN odc. 3

19:35 Sahryń - pamięć zapisana 

          w kamieniu - dokumentalny 

20:10 Na plebanii w Wyszkowie 1920 

          - dokumentalny 

21:40 Lobo - dokumentalny 

22:45 Akcja pod Arsenałem 

          - dramat wojenny 

00:35 Śladami czarnych faraonów 

          - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

08:05 Polski punkt widzenia 

08:25 Święty na każdy dzień 

08:30 U Matki Boskiej na ordynansach 

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. 4 - serial

11:25 Ewangelia nasz biznesplan 

          - dokumentalny 

12:00 Anioł Pański z Ojcem 

          Świętym Franciszkiem 

12:20 Wieś - to też Polska 

13:30 Papież Polak do Rodaków 

14:10 Zdrój Niepodległości 

          - 11 Listopada - Krynica Zdrój 

15:20 Święty na każdy dzień 

15:25 Polonia 

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. 13 - 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. 3 s. 1 - serial

22:30 Vatican Magazine 

05:50 Ukryta prawda odc. 70 - serial

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

          odc. 16 s. 10 - serial

09:25 Listy do M. 3 - kulisy filmu 

09:55 Druga szansa odc. 4 - serial

10:55 Brzydula odc. 143 - serial

11:25 Brzydula odc. 144 - serial

12:00 Brzydula odc. 145 - serial

12:35 Brzydula odc. 146 - serial

13:10 Greystoke: legenda Tarzana, 

          władcy małp - przygodowy 

15:55 Kroniki Spiderwick 

          - przygodowy 

18:00 Oszuści odc. 1 - serial

19:00 Zabójcza broń odc. 6 - serial

20:00 G.I. Joe: Odwet - sensacyjny 

22:20 Zabójcza broń odc. 7 - serial

23:20 Władza absolutna - thriller 

01:50 Lista klientów 

          odc. 15 s. 2 - serial



19:00 Sensacje XX wieku

HITY DNIA

Ludo pracuje dla popularnego tabloidu. Nie przepuszcza 
żadnej okazji, by zdobyć sensacyjne informacje z życia 
gwiazd. Podczas przyjęcia zaręczynowego boksera 
Władimira Kliczki i Yvonne Catterfeld Ludo staje się 
bohaterem skandalu. 

20:00 Informacje kulturalne 

Poniedziałek, 13 listopada 2017

„Exodus: Bogowie i królowie” 

(2014r.) Polsat 20:05

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 553 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 752 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 753 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 60 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 352 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 280 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 681 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2566 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 727 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3508

16:30 Na ratunek 112 odc. 171 - serial

17:00 Gliniarze odc. 159 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2567 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 412 - serial

20:05 Exodus: Bogowie i królowie 

          - przygodowy 

23:15 12 godzin - sensacyjny 

01:20 Eagle Eye - sensacyjny 

06:00 To moje życie! 

          odc. 159 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 10 - serial

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

          Śledcze odc. 13 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 18 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 6 s. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 1 s. 7 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 23 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 3 s. 4 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 256 - telenowela

14:45 Królowa serc 

          odc. 8 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 49 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 50 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 18 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 14 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 15 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 325 s. 15 - serial

20:00 Miłość z przedszkola 

          - komedia romantyczna 

22:15 Statek miłości - komedia 

00:10 American Pie: Naga mila 

          - komedia 

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 166
09:10 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra odc. 11
09:50 Łap start-up odc. 7
10:10 Doktor Quinn odc. 5 - serial
11:10 Niebo i piekło: Północ - Południe. 
          Księga III odc. 5 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 Zwierzęcy rodzice 
          odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 132 - serial
14:55 Biało-Czerwoni odc. 2
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 31 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3201 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 66
18:55 Komisariat - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Polska - Meksyk - piłka nożna
20:40 Polska - Meksyk - piłka nożna
23:15 Tylko dla twoich oczu 
          - sensacyjny 
01:30 Całe szczęście 
          - komedia romantyczna 

06:05 Rodzinka.pl 

          odc. 177 s. 8 - serial

06:40 Coś dla Ciebie odc. 127

07:05 M jak miłość odc. 163 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1738 - serial

11:45 Na dobre i na złe 

          odc. 484 - serial

12:50 Tylko z tobą odc. 22 - serial

13:50 Na sygnale odc. 77 - serial

14:25 Czarne chmury odc. 7 - serial

15:30 O mnie się nie martw 

          odc. 88 s. 7 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 51 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1738 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1739 - serial

20:50 Wciąż ją kocham 

          - melodramat 

22:45 Życie po zamachu 

          - dokumentalny 

23:55 Rodzinka.pl 

          odc. 219 s. 11 - serial

00:30 Wilczy totem - przygodowy 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 12

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2122

10:55 Ukryta prawda odc. 830 - serial

12:00 Szkoła odc. 482 - serial

13:00 19+ odc. 183 - serial

13:30 Szpital odc. 719 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 4

15:30 Szkoła odc. 483 - serial

16:30 19+ odc. 184 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 831 - serial

18:00 Szpital odc. 720 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5130

20:10 Doradca smaku odc. 3

20:15 Na Wspólnej odc. 2580 - serial

20:55 Milionerzy odc. 98

21:30 Druga szansa odc. 10 s. 4 - serial

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

          odc. 10 s. 2 - serial

23:30 Jack, pogromca olbrzymów 

          - fantastyczny 

01:55 Co za tydzień odc. 825

05:20 Ukryta prawda odc. 71 - serial

06:20 Szpital odc. 189 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 122 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 7 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 145 - serial

09:45 Brzydula odc. 146 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 464 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 123 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 363 - serial

14:55 Szpital odc. 190 - serial

15:55 Druga szansa odc. 7 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 8 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 147 - serial

18:30 Brzydula odc. 148 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 465 - serial

20:00 Szacun, bracie! - komedia 

22:05 Nie z tego świata 

          odc. 10 s. 5 - serial

23:05 G.I. Joe: Odwet - sensacyjny 

01:25 Ukryta prawda odc. 71 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 348
06:55 Królik po berlińsku 
          - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 38
08:30 Z szafy Pietrzaka odc. 3
09:00 W labiryncie 
          odc. 115 - telenowela
09:30 Delegat - Jan Piekałkiewicz 
          - dokumentalny 
10:40 Sekrety wykute w kamieniu 
          odc. 3 - serial
11:45 Akcja pod Arsenałem 
          - dramat wojenny 
13:30 Niecała nieprawda
          czyli PRL w DTV 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 24
15:05 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 65 - serial
15:40 Spór o historię odc. 81
16:25 Opowieści o Yellowstone 
          odc. 2 - serial
17:20 Ex libris 
17:45 Czas honoru odc. 36 - serial
18:40 Flesz historii 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 105
19:55 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
20:35 Największe oblężenia 
          średniowiecza 
          odc. 2 - dokumentalny 
21:30 Boża podszewka odc. 2 - serial
22:40 Podziemny świat Wyspy 
          Wielkanocnej - dokumentalny 
23:45 Oblicza Afryki 
          odc. 2 - dokumentalny 
01:20 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 38

08:00 Informacje dnia 

08:15 Wieś - to też Polska 

09:25 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

09:30 Vatican Magazine 

10:00 Informacje dnia 

10:15 Rozmowy niedokończone 

11:25 Myśląc ojczyzna 

11:35 Żyj ze wszystkim w zgodzie 

          - dokumentalny 

11:50 Retrospekcja 

11:55 Święty na każdy dzień 

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Wielcy duchem - serial

13:20 Koncert życzeń 

14:10 Nurt - obyczajowy 

15:35 Chcę żyć - 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 Coś wisi w powietrzu odc. 9

17:30 Spotkanie Rodziny Radia 

          Maryja w Sanktuarium Matki 

          Bożej Ostrobramskiej 

          w Skarżysku Kamiennej. 

19:45 Przygody Monster Trucków 

          odc. 19 - serial

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Pocztówka z Indii - Dom Matki 

          Teresy z Kalkuty 

          - dokumentalny 

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

21:20 Informacje dnia 

21:40 Polski punkt widzenia 

22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 

08:00 Dziennik filozofa odc. 51

08:10 Scena klasyczna. 

          Młody Chopin odc. 7

09:00 Grający z talerza - obyczajowy 

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

          odc. 7 - serial

12:45 Przejście podziemne 

13:25 Śmierć komiwojażera 

          - dramat obyczajowy 

15:50 Studio Kultura - niedziela z... 

16:45 Grający z talerza - obyczajowy 

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Witamy w latach 80. 

          odc. 2 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Lo i stało się. Zaduma nad 

          światem w sieci - dokumentalny 

22:05 Którędy po sztukę odc. 61

22:10 Videofan odc. 88 

22:30 Dziennik filozofa odc. 51

22:45 Na samym dnie - obyczajowy 

00:25 Informacje kulturalne 

Egipt, XIII w. p.n.e. Według przepowiedni następcą faraona 
Setiego ma być mąż, który dokona heroicznego czynu na polu 
bitwy. Podczas wojny z Hetytami dowodzący egipską armią 
Mojżesz z narażeniem życia ratuje Ramzesa, który od tej pory 
widzi w bracie rywala.

„Miłość z przedszkola” 

(2007r.) TV Puls 20:00

19:50 Uwaga! 19:30 Świat według Kiepskich14:00 Elif 06:05 Rodzinka.pl 

12:00 Detektywi w akcji 15:45 Lekarze na start 14:55 Szpital  

06:00 Mistrz kuchni: juniorzy odc. 6

06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 7

07:25 Kacze opowieści odc. 14 - serial

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 38 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 39 - serial

09:00 V.I.P. odc. 2 s. 3 - serial

10:00 Esmeralda odc. 32 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 162 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 149 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 150 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 35

15:00 Dom nie do poznania odc. 178

16:00 Esmeralda odc. 33 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 163 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 349 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 350 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 144 - serial

21:00 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 4 - serial

21:30 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 5 - serial

22:00 Galileo odc. 650

23:00 Galileo odc. 651

00:00 STOP Drogówka odc. 165



10:10 Doktor Quinn 19:30 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 12:00 Pielęgniarki 16:55 Zaklinaczka duchów

08:45 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

23-letni Jerry Shaw pewnego dnia odkrywa, że na koncie ma 
751 tys. dolarów, a w jego mieszkaniu znajduje się duża ilość 
broni. Kobiecy głos informuje go przez telefon, że ma 
natychmiast opuścić lokal. Mężczyzna odmawia wykonania 
rozkazu. 

John zajmuje się obsługą maszyn w fabryce. Od pewnego 
czasu z trudem wiąże koniec z końcem. Gdy Michael 
niespodziewanie zapada na ciężką chorobę serca i jedynym 
ratunkiem jest dla niego natychmiastowy przeszczep, okazuje 
się, że ubezpieczenie zdrowotne nie pokryje kosztów operacji.

18:00 Policjantki i policjanci

13:50 Zbuntowany anioł 08:00 Wojciech Cejrowski

Wtorek, 14 listopada 2017

„Eagle Eye” 

(2008r.) Polsat 20:10

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. 23 - serial
09:40 Nienasyceni odc. 13
10:10 Doktor Quinn odc. 6 - serial
11:00 Niebo i piekło: Północ 
          - Południe. Księga III 
          odc. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 Wielkie zgromadzenie zwierząt 
          - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 133 - serial
14:55 Biało-Czerwoni odc. 3
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 32 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3202 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 67
18:55 Komisariat - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Niemcy - Francja - piłka nożna
20:40 Niemcy - Francja - piłka nożna
22:50 Magazyn śledczy Anity Gargas 
23:30 Miasto gniewu odc. 8 - serial
00:05 Anno Domini - Biblii 
          ciąg dalszy odc. 2 - serial

06:05 Rodzinka.pl odc. 178 s. 8 - serial

06:35 Program ekumeniczny 

07:00 M jak miłość odc. 164 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:50 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1739 - serial

11:45 Na dobre i na złe odc. 485 - serial

12:45 Tylko z tobą odc. 23 - serial

13:50 Na sygnale odc. 78 - serial

14:25 Cuda z odzysku - urządź 

          mieszkanie za darmo odc. 11 

15:30 M jak miłość odc. 1328 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 52 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1739 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1740 - serial

20:50 M jak miłość odc. 1329 - serial

21:45 Kulisy serialu "M jak miłość" 

          - dokumentalny 

21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 

23:00 700 gramów życia 

          - dokumentalny 

00:15 Miasto skarbów odc. 9 - serial

01:05 Pierwsza randka odc. 10

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 554 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 754 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 61 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 353 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 281 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 682 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2567 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 728 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3509

16:30 Na ratunek 112 odc. 172 - serial

17:00 Gliniarze odc. 160 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2568 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 413 - serial

20:10 Eagle Eye - sensacyjny 

22:45 Zawodowcy - dramat kryminalny 

00:50 Skok na kasę 

          - komedia sensacyjna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 3

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2123

10:55 Ukryta prawda odc. 831 - serial

12:00 Szkoła odc. 483 - serial

13:00 19+ odc. 184 - serial

13:30 Szpital odc. 720 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 

15:30 Szkoła odc. 484 - serial

16:30 19+ odc. 185 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 832 - serial

18:00 Szpital odc. 721 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem czym 

          oddycham odc. 1

19:50 Uwaga! odc. 5131

20:10 Doradca smaku odc. 1

20:15 Na Wspólnej odc. 2581 - serial

20:55 Milionerzy odc. 99

21:30 Diagnoza odc. 11 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1109

00:05 36,6 °C odc. 10 s. 2

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy

06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy

07:25 Kacze opowieści 

          odc. 15 - serial

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 40 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 41 - serial

09:00 V.I.P. odc. 3 s. 3 - serial

10:00 Esmeralda 

          odc. 33 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 163 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 151 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 152 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 36

15:00 Dom nie do poznania 

16:00 Esmeralda 

          odc. 34 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 164 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 350 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 351 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 145 - serial

21:00 Ofiary wojny - dramat wojenny 

23:20 Włatcy móch odc. 25 - serial

23:50 Włatcy móch odc. 26 - serial

00:20 Spadkobiercy odc. 10

06:00 To moje życie! 

          odc. 160 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 11 - serial

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

          Śledcze odc. 14 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 1 s. 7 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 7 s. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 2 s. 7 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 24 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles

          odc. 4 s. 4 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 257 - telenowela

14:45 Królowa serc odc. 9 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 50 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 51 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 19 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 15 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 16 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 326 s. 15 - serial

20:00 W sieci kłamstw - sensacyjny 

22:40 Kula w łeb - sensacyjny 

00:15 Z Nation odc. 3 s. 2

08:00 Dziennik filozofa odc. 52

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Stan posiadania - obyczajowy 

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

          odc. 8 - serial

12:40 Jak zdobyć pieniądze, 

          kobietę i sławę - komedia 

13:35 Informacje kulturalne 

13:55 Błękitny anioł 

          - dramat obyczajowy 

15:55 Tygodnik kulturalny 

16:50 Stan posiadania - obyczajowy 

18:40 Studio Kultura - rozmowy 

18:55 Maksimum przyjemności 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Jutro 

21:15 Dezerterzy odc. 62

21:40 Dziennik filozofa odc. 52

21:50 I Used to Be Darker 

          - dramat obyczajowy 

23:30 Niebiańskie żony 

          Łąkowych Maryjczyków 

          - dramat obyczajowy 

01:20 Informacje kulturalne 

01:40 Legendy rocka odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia 

08:15 Polski punkt widzenia 

08:35 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

08:40 Świadkowie - serial

09:10 Papież Polak do Rodaków 

10:00 Informacje dnia 

10:15 Jak my to widzimy 

          - z daleka widać lepiej 

10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 

11:05 Mocni w wierze 

11:35 Odwaga wiary - dokumentalny 

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Listy do Eleny - obyczajowy 

14:05 Mojżesz - 10 przykazań 

          odc. 47 - serial

14:55 Święty na każdy dzień 

15:00 Edward Stachura z tego świata 

          - dokumentalny 

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. 5

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 

05:20 Ukryta prawda odc. 72 - serial

06:20 Szpital odc. 190 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 123 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 8 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 147 - serial

09:45 Brzydula odc. 148 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 465 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 124 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 364 - serial

14:55 Szpital odc. 191 - serial

15:55 Druga szansa odc. 8 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 9 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 149 - serial

18:30 Brzydula odc. 150 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 466 - serial

20:00 John Q - sensacyjny 

22:30 Ojciec chrzestny - sensacyjny 

02:05 Niewierni odc. 1 - serial

„John Q” 

(2002r.) TVN 7 20:00

06:50 Był taki dzień odc. 349
06:55 Fotograf snów - film 
          o Ryszardzie Horowitzu 
          - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 39
08:35 Wszystko po krakowsku 
09:05 W labiryncie 
          odc. 116 - telenowela
09:35 Legenda 27. Wołyńskiej 
          Dywizji Piechoty AK 
          - dokumentalny 
10:40 Skarby Watykanu odc. 1 
          - dokumentalny 
11:45 Z archiwum IPN odc. 9
12:20 Podziemny świat Wyspy 
          Wielkanocnej - dokumentalny 
13:20 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 105
14:50 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 66 - serial
15:30 Największe oblężenia 
          średniowiecza odc. 2 
          - dokumentalny 
16:30 Casus Otto Schimek 
          - dokumentalny 
17:15 Filmowa Encyklopedia 
          Powstań Śląskich 
          odc. 4 - serial
17:45 Czas honoru odc. 37 - serial
18:45 Biało-czerwoni 
          - historie niezwykłe 
19:05 Kryptonim "Muzeum" - Szlak 
          Amii Krajowej - dokumentalny 
19:30 Sensacje XX wieku odc. 106
20:30 Nowe Ateny 
21:15 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
21:50 Boża podszewka odc. 3 - serial
22:55 II wojna światowa na 
          Bałkanach odc. 3 - serial
23:40 II wojna światowa na 
          Bałkanach odc. 4 - serial
00:20 Szlaban na wolność - komedia 



HITY DNIA

Cassie Mayweather i Sam Kennedy prowadzą śledztwo 
w sprawie zamordowania młodej kobiety. Niebawem na 
posterunek policji przychodzi nastoletni Richard Haywood, 
który chce zgłosić kradzież butów. Okazuje się, że ich ślady 
pasują do tych, które znaleziono na miejscu przestępstwa.

Derek Zoolander i Hansel McDonald wypadli z obiegu 
modowego. Pełni desperacji próbują wrócić na szczyt, 
dlatego bardzo się cieszą z zaproszenia na prestiżowy 
Tydzień Mody w Rzymie. Marzą, by znów stanąć w świetle 
jupiterów. 

08:40 Informacje kulturalne 14:20 Sensacje XX wieku

Środa, 15 listopada 2017

05:55 Dzień dobry, Polsko! 

08:00 Wiadomości 

08:10 Pogoda poranna 

08:15 Kwadrans polityczny 

08:40 Komisariat - serial

09:10 Sonda II odc. 67

09:50 Doktor Quinn odc. 7 - serial

10:45 Downton Abbey 

          odc. 1 s. 5 - serial

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes 

12:30 Agropogoda 

12:35 Magazyn rolniczy 

12:55 Żyrafa - świat z wysoka 

          - dokumentalny 

14:00 Elif odc. 134 - serial

14:55 Biało-Czerwoni odc. 4

15:10 Obserwator 

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 33 - serial

17:00 Teleexpress 

17:15 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3203 - telenowela

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 68

18:55 Komisariat - serial

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:25 Wielki test o Piastach 

22:00 Listopad 1956. Dni, które 

          zmieniły świat - dokumentalny 

23:05 Prawo zemsty - thriller 

01:00 Naszaarmia.pl odc. 290

06:00 Rodzinka.pl odc. 179 s. 8 - serial

06:35 Program gminy żydowskiej 

07:05 M jak miłość odc. 165 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:50 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1740 - serial

11:45 Na dobre i na złe 

          odc. 486 - serial

12:45 Tylko z tobą odc. 24 - serial

13:45 Na sygnale odc. 79 - serial

14:20 Nasz dziwaczny świat 

          odc. 10 s. 2 - serial

15:30 M jak miłość odc. 1329 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 53 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1740 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1741 - serial

20:45 Na dobre i na złe 

          odc. 685 - serial

21:50 Na sygnale odc. 162 - serial

22:30 Dziennik Bridget Jones 

          - komedia romantyczna 

00:10 O mnie się nie martw 

          odc. 88 s. 7 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 

07:50 Doradca smaku odc. 1

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2124

10:55 Ukryta prawda odc. 832 - serial

12:00 Szkoła odc. 484 - serial

13:00 19+ odc. 185 - serial

13:30 Szpital odc. 721 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 

15:30 Szkoła odc. 485 - serial

16:30 19+ odc. 186 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 833 - serial

18:00 Szpital odc. 722 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

          czym oddycham odc. 2

19:50 Uwaga! odc. 5132

20:10 Doradca smaku odc. 5

20:15 Na Wspólnej odc. 2582 - serial

20:55 Milionerzy odc. 100

21:30 Azja Express odc. 11 s. 2

23:00 Nie kłam, kochanie 

          - komedia romantyczna 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy 

          odc. 555 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 756 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 757 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje 

          życie odc. 62 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 354 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 282 - serial

13:00 Trudne sprawy 

          odc. 683 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2568 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 729 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3510

16:30 Na ratunek 112 

          odc. 173 - serial

17:00 Gliniarze odc. 161 - serial

18:00 Pierwsza miłość  

          odc. 2569 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 414, 526 - serial

20:40 Supermodelka 

          Plus Size odc. 10

22:10 Zoolander 2 - komedia 

00:20 Big Love - dramat obyczajowy 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1169 - serial

06:20 Szpital odc. 191 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 124 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 9 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 149 - serial

09:45 Brzydula odc. 150 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 466 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 125 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 365 - serial

14:55 Szpital odc. 192 - serial

15:55 Druga szansa odc. 9 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 10 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 151 - serial

18:30 Brzydula odc. 152 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 467 - serial

20:00 Gran Torino - dramat obyczajowy 

22:25 The Following odc. 13 s. 3 - serial

23:25 Gorąca laska - komedia 

01:40 Miasto zła odc. 1 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 8

06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 9

07:25 Kacze opowieści 

          odc. 16 - serial

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 42 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 43 - serial

09:00 V.I.P. odc. 4 s. 3 - serial

10:00 Esmeralda odc. 34 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 164 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 153 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 154 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 37

15:00 Dom nie do poznania odc. 180

16:00 Esmeralda odc. 35 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 165 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 351 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 352 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 146 - serial

21:00 Ostatnie zlecenie - sensacyjny 

23:00 Włatcy móch odc. 27 - serial

23:30 Włatcy móch odc. 28 - serial

00:00 Spadkobiercy odc. 11

06:00 To moje życie! 

          odc. 161 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 12 - serial

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

          Śledcze odc. 15 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 2 s. 7 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 8 s. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 3 s. 7 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 1 s. 4 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 5 s. 4 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 258 - telenowela

14:45 Królowa serc 

          odc. 10 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 51 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 52 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 20 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 16 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 17 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 327 s. 15 - serial

20:00 Śmiertelna wyliczanka - thriller 

22:20 Bóg zemsty - sensacyjny 

00:30 Podniebny terror - sensacyjny 

08:00 Dziennik filozofa odc. 53

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 16

08:40 Informacje kulturalne 

08:50 Którędy po sztukę odc. 61

09:05 Męskie sprawy - historyczny 

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 1 - serial

12:45 Diabły, diabły - psychologiczny 

14:20 Życie rodzinne 

          - dramat obyczajowy 

16:05 Dranie w kinie odc. 11

16:40 Męskie sprawy - historyczny 

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Urwany wiersz. Zuzanna 

          Ginczanka 1917-1944 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Ilo Ilo - dramat obyczajowy 

22:10 Pegaz odc. 55

23:05 Dziennik filozofa odc. 53

23:20 Jedna scena odc. 62

23:45 Komornik - dramat obyczajowy 

01:30 Alfabet polskiego 

          performance odc. 20

06:50 Był taki dzień odc. 350
06:55 Casus Otto Schimek 
          - dokumentalny 
07:50 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 40
08:25 Czterdziesty sezon Kabaretu 
          pod Egidą odc. 2
09:15 W labiryncie 
          odc. 117 - telenowela
09:45 Kryptonim JP II 
          - dokumentalny 
10:15 Siła przewiercania 
          - dokumentalny 
10:50 Rówieśnicy Niepodległości 
          - dokumentalny 
11:50 Spór o historię odc. 123
12:30 Opowieści spod Giewontu 
          odc. 2, 3, 4
13:45 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
14:20 Sensacje XX wieku odc. 106
15:15 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 67 - serial
15:45 Śladami czarnych faraonów 
          - dokumentalny 
16:55 Ściśle tajne - rzecz 
          o wojskowych służbach 
          specjalnych - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 38 - serial
18:45 Śladami zbrodni i walki 
          1944-1956 odc. 16 - serial
19:20 Sensacje XX wieku odc. 188
19:50 Sensacje XX wieku odc. 189
20:20 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
20:50 Księżna Diana. Własnymi 
          słowami - dokumentalny 
21:55 Boża podszewka odc. 4 - serial
23:05 Kronika olimpijska odc. 3, 4
00:15 Zmory - psychologiczny 

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 Święty na każdy dzień 

09:50 Refleksje nad Psalmem XXIII 

          odc. 5 - serial

10:00 Audiencja Generalna Ojca 

          Świętego Franciszka z Watykanu 

11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 

          odc. 29 - serial

11:25 Myśląc ojczyzna 

11:35 Spotkania z ekologią odc. 2

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Uczeń i mistrz - obyczajowy 

13:45 Yohan - wędrówki dzieci - obyczajowy 

15:50 Ma się rozumieć 

16:00 Informacje dnia 

16:10 Na zdrowie 

16:30 Z nami bezpiecznie 

16:50 20 lat dla świata - taka okazja 

          może się już nie powtórzyć 

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 Uśmiechnij się z Kiepurą 

          - Kiepura i Eggerth zakochani... 

          w operetce odc. 2

„Śmiertelna wyliczanka” 

(2002r.) TV Puls 20:00

11:15 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 12:00 Pielęgniarki09:50 Doktor Quinn 

16:55 Zaklinaczka duchów 18:00 Policjantki i policjanci 17:45 Lombard. Życie pod zastaw

„Zoolander 2” 

(20016r.) Polsat 22:10
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 temperatura: 9 7 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1021 1016 hPa
 wiatr: 9 14 km/h 

 temperatura: 8 5 °C
 opady: 0 2 mm
 ciśnienie:  1015 1005 hPa
 wiatr: 25 30 km/h 

 temperatura: 10 7 °C
 opady: 4 2 mm
 ciśnienie: 1000 1001 hPa
 wiatr: 35 28 km/h 

 temperatura: 7 3 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1002 1004 hPa
 wiatr: 24 24 km/h 

 temperatura: 5 1 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1006 1019 hPa
 wiatr: 25 15 km/h 

 temperatura: 6 4 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1023 1024 hPa
 wiatr: 10 9 km/h 

 temperatura: 5 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1025 1025 hPa
 wiatr: 8 8 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

PIEROGI LENIWE 
Z CIASTA TWAROGOWO-ZIEMNIACZANEGO

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

Czwartek 9 listopada 2017 ROZRYWKA 21

Składniki 
600 g twarogu
300 g ugotowanych ziemniaków
170 g mąki pszennej
20 g mąki ziemniaczanej
1 jajo
40 g masła
20 g bułki tartej
20 g cukru
sól (do smaku)

Sposób wykonania:
Ziemniaki umyj i ugotuj w mundurkach. Ostudź 

i przeciśnij przez praskę razem z serem. Dodaj mąkę 
pszenną i ziemniaczaną, jajo, sól. Z całości zagnieć cia-
sto, podziel na trzy porcje. Z każdej porcji uformuj 
wałek o średnicy 3 cm, pokrój go ukośnie w romby. 
W dużym garnku zagotuj wodę, osól, a następnie go-
tuj porcjami przygotowane pierogi (3-4 minuty). Na 
patelni rozgrzej masło, dodaj bułkę tartą i smaż do 
zrumienienia. Gotowe pierogi ułóż na talerzu, polej 
masłem z bułką, obsyp cukrem. 

Smacznego! Kasia Robaczewska
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Drużyna Energii wkracza do gry!
DLA SZKÓŁ  Do 13 listopada trwa rekrutacja do Drużyny Energii – programu, którego podstawową 
ideą jest udowodnienie, że technologia może być naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, w walce 
o zdrowie i rozwój dzieci

Co piąte dziecko w wieku 
szkolnym jest otyłe lub ma nad-
wagę. Powód? Zwolnienia z WF-u, 
złe nawyki żywieniowe, a przede 
wszystkim za dużo czasu spę-
dzanego przed komputerem. 
Drużyna Energii to ogólnopolski 
program sportowo-edukacyjny, 
którego partnerami są Grupa 
Energa i New Balance. Jest skie-
rowany do uczniów klas VI i VII 
szkół podstawowych. Główny 
cel to zachęcenie młodych ludzi 
do aktywności fizycznej. Pomóc 
w tym mają ambasadorzy – 
Krzysztof Golonka, Bartosz Igna-
cik, Marek Citko oraz Krzysztof 
Ignaczak. 

Pierwsza edycja Drużyny 
Energii obejmie zmagania piłkar-
skie oraz siatkarskie. Uczestnicy 
turnieju przez pięć miesięcy, od 

grudnia do kwietnia, będą za-
chęcani do podejmowania spor-
towych wyzwań. W każdym mie-
siącu jury wybierze najbardziej 
zaangażowaną szkołę, do której 
przyjedzie drużyna ambasado-
rów i przeprowadzi pełen wy-
zwań sportowy turniej, spraw-
dzający umiejętności młodych 
zawodników. 

– Zdecydowaliśmy się wesprzeć 
ten projekt, bo jak żaden inny za-
chęca dzieci i młodzież do aktyw-
ności fizycznej, jednocześnie wyko-
rzystując możliwości nowoczesnej 
technologii - mówi Daniel Obajtek, 
prezes zarządu Energa SA. – W do-
bie rozwoju technologicznego nie 
możemy obrażać się na to, że na-
sze dzieci chcą z tych nowinek ko-
rzystać. Jednocześnie musimy pa-
miętać, że aktywność fizyczna jest 

naturalną potrzebą każdego dziec-
ka od najmłodszych lat, więc my, 
dorośli, powinniśmy o ten rozwój 
dbać. Chcemy, aby projekt Drużyna 
Energii był przede wszystkim wspa-
niałą zabawą i stał się ulubionym 
programem polskich dzieci.

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

ży wypełnić formularz zgłosze-
niowy na stronie DruzynaEner-
gii.pl. Może to zrobić nauczyciel 
lub dyrektor szkoły. Aby wejść 
do programu, uczniowie muszą 
nagrać liczący nie więcej niż 120 
sekund materiał wideo, w któ-
rym pokażą sportowy charakter 
swojej szkoły. Termin zgłoszeń 
mija 13 listopada. 100 szkół z naj-
ciekawszymi zgłoszeniami otrzy-
ma zestawy strojów sportowych 
New Balance i weźmie udział 

w projekcie Drużyna Energii. 
– Jedną z misji naszej firmy 

jest edukacja najmłodszych w za-
kresie aktywności fizycznej, ale też 
dbanie o prawidłową dietę, wła-
ściwe nawadnianie i odżywianie. 
Dlatego wartością dodaną projektu 
Drużyna Energii z pewnością będzie 
możliwość edukacji dzieci również 
w tym zakresie. Dodatkowo wyjąt-
kowi Ambasadorzy oraz dedyko-
wane stroje sportowe z pewnością 
spodobają się młodzieży – dodał 
Robert Leszczyński, dyrektor 
marketingu sportowego New Ba-
lance.

To jednak dopiero 
początek gry!
Na stronie internetowej 

www.DruzynaEnergii.pl raz 
w tygodniu ambasadorzy opu-
blikują film z ćwiczeniami, które 

uczniowie będą musieli powtó-
rzyć. Za każde wideo z zadaniem 
„odrobionym” przez młodzież 
szkoła otrzyma punkty. Do naj-
bardziej aktywnej w każdym 
miesiącu placówki przyjedzie 
drużyna ambasadorów i prze-
prowadzi wyjątkowy konkurs. 
Punktowana będzie precyzja, 
powtarzalność i technika. Wśród 
konkurencji nie zabraknie wi-
dowiskowych strzałów w po-
przeczkę czy perfekcyjnego pod-
bijania piłki siatkowej. Jest o co 
walczyć! Dla trzech najlepszych 
szkół nagrodą jest wyposażenie 
sali gimnastycznej. Organizato-
rzy przewidzieli też wyróżnienia 
indywidualne.

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

Adwokat radzi

Dziadkowie chcą widywać wnuczka
Pani Bożena i pan Krzysztof mają 28-letniego syna Sławomira, który pozostawał 
w nieformalnym związku, z którego urodziło się dziecko, wkrótce potem rodzice 
malucha rozstali się. Pan Sławomir związał się z kimś innym, a matka dziecka nie 
chce mieć nic wspólnego z nim, ani z jego rodzicami. Dziadkom zależy jednak na 
tym, by utrzymywać kontakty z wnukiem. Co mogą zrobić, jeśli niedoszła synowa 
im to uniemożliwia? 

Problem prawa do kontaktów 
dziadków z wnukami po rozsta-
niu rodziców jest coraz bardziej 
powszechny i dotyka coraz więcej 
rodzin. Jednocześnie w związku 
z rosnącą świadomością prawną 
społeczeństwa zauważalne jest, że 
sprawy te dużo częściej znajdują 
swój finał w sądzie. Dzięki temu 
w sytuacji niemożności porozu-
mienia się z rodzicami dziadko-
wie mają możliwość uregulowania 
kontaktów z wnukami, a także 
możliwość ich egzekucji. Jednak 
przede wszystkim jest to korzyst-
ne dla dziecka, które ma zapew-
nione poczucie stabilności, wie 
kiedy zobaczy babcię i dziadka. 

Dlatego też Pani Bożena i Pan 
Krzysztof powinni złożyć do wła-

ściwego sądu rejonowego wy-
działu rodzinnego i opiekuńczego 
właściwego dla miejsca zamiesz-
kania dziecka wniosek o ustalenie 
kontaktów z wnuczkiem. Należy 
w nim wykazać, w jaki sposób 
kontakty miałyby zostać uregu-
lowane, dobrze wskazać konkret-
ne dni tygodnia i godziny, kiedy 
dziadkowie chcieliby się spotykać 
z wnukiem, a także miejsce od-
wiedzin. W uzasadnieniu należy 
uzasadnić, dlaczego niemożliwe 
jest polubowne uregulowanie 
tych kontaktów, jaka jest sytu-
acja rodzinna, wskazane jest tak-
że powołanie świadków, którzy 
potwierdzą fakt, że niedoszła 
synowa uniemożliwia spotkania 
z dziadkami. Wniosek taki podle-

ga opłacie. Po przeprowadzeniu 
postępowania sądowego zostanie 
wydane postanowienie i jeżeli 
sąd uzna, że kontakty z dziadka-
mi będą służyły dobru dziecka, to 
ureguluje je w konkretny sposób. 
Kiedy postanowienie się upra-
womocni, będzie stanowiło dla 
dziadków podstawę do egzekucji 
kontaktów z wnuczkiem. W sytu-
acji, gdyby matka dziecka nadal 
utrudniała spotkania, wówczas 
sąd będzie mógł przymusić ją 
do ich wykonania, nakładając na 
rzecz pani Bożeny i pana Krzysz-
tofa oznaczoną sumę pieniężną 
za każde naruszenie obowiązku. 

adw. Anna Krawczyk-Koźmińska
fot. internet

Listy z ZUS-u wysłane,
ale nie odebrane
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę 
ponad 3,6 mln listów do płatników składek z informa-
cją o nowym indywidualnym numerze składkowym. 
Niestety, aż 90 tys. z wysłanych przesyłek nie zostało 
odebranych.

ZUS

W listach 
obok indy-
w i d u a l n e g o 
numeru ra-
chunku skład-
kowego, Zakład 
Ub e z p i e c z eń 
S p o ł e c z n y c h 
dokładnie wy-
jaśnia zmiany, 
które wejdą 
w życie z 1 stycz-
nia 2018 r., kiedy to dotychcza-
sowe rachunki dla wpłat skła-
dek zostaną zamknięte, a każdy 
przedsiębiorca będzie je przeka-
zywać na swój numer rachunku 
składkowego (NRS).

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przypomina, że w przy-
padku, gdy przedsiębiorca po-
siada zadłużenie w ZUS, bieżące 
wpłaty w pierwszej kolejności 
będą pokrywać istniejący dług, 
a dopiero w następnej kolejno-
ści będą przypisywane na bie-
żące należności. Ważne więc, 
by osoby prowadzące jedno-
osobową działalność gospodar-
czą, które posiadają zadłużenie 
z tytułu składek i są zgłoszone 
do ubezpieczenia chorobowe-
go, do końca roku spłaciły zale-
głości lub zawarły z ZUS układ 
ratalny. W innym przypadku,  

w 2018 r. mogą wypaść z ubez-
pieczenia chorobowego.

W województwie kujawsko-
pomorskim prawie 11 tys. z wy-
słanych listów wróciło do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych 
jako korespondencja nieodebra-
na, w całym kraju aż 90 tys. ZUS 
będzie teraz wyjaśniał powody 
zwrotów i starał się dotrzeć z in-
formacją o numerze rachunku 
składkowego do osób, które nie 
odebrały korespondencji.

Pamiętajmy, że informacji 
o naszym indywidualnym nume-
rze rachunku składkowego może-
my zasięgnąć w każdej placówce 
ZUS. Pod adresem internetowym 
www.eskladka.pl działa wyszu-
kiwarka numerów rachunków 
składkowych.

Krystyna Michałek
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Krynica Zdrój jest niewielką 
miejscowością w powiecie no-
wosądeckim. Słynie z uzdrowiska 
o szczególnych walorach klima-
tycznych, leczniczych, turystycz-
nych i rekreacyjnych. 

Początki uzdrowiska sięgają 
1794 roku, kiedy został zbudowa-
ny „Mały Domek”, w którego po-
mieszczeniach powstały pierw-
sze zakłady kąpielowe. Kilka lat 
później Krynica została nazwana 
urzędowo zdrojem kąpielowym. 
Jednak dopiero działalność prof. 
Józefa Dietla z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i jego kąpiele bo-
rowinowe spowodowały rozwój 
Krynicy jako uzdrowiska. Po-
wstały liczne sanatoria, obiekty 
uzdrowiskowe takie jak: Stare Ła-
zienki Mineralne, Stare Łazienki 
Borowinowe, Dom Zdrojowy czy 
też Drewniana Pijalnia Główna. 
Od XIX wieku to modne i licznie 
odwiedzane uzdrowisko. 

Na terenie miasta urządzo-
no 60-hektarowy Park Zdrojowy 
z licznymi trasami spacerowy-
mi. Przez cały rok kuracjuszom 
przygrywa Orkiestra Zdrojowa, 
a w sierpniu Krynica Zdrój staje 
się stolicą opery i operetki. Wła-
śnie w sierpniu odbywa się tu Fe-
stiwal im. Jana Kiepury. Krynica 
Zdrój to również miejsce Forum 
Ekonomicznego i wielu spotkań 
polityczno-naukowych.

Co ciekawego można zoba-
czyć w miasteczku?

Góra Parkowa (741 m n.p.m.) 
– znajduje się w centrum mia-
sta, na terenie Parku Zdrojowego. 
Można się na nią dostać piecho-
tą lub skorzystać z kolei linowej, 
która liczy już ponad 75 lat. Była 
to pierwsza tego typu kolejka 
w Polsce. Po wjechaniu na szczyt 
możemy podziwiać panoramę 
Beskidu Sądeckiego i Niskiego, 
a przy dobrej pogodzie zoba-

czymy Tatry. Na szczycie znaj-
dują się „Rajskie Ślizgawki”, czyli 
kompleks zjeżdżalni rynnowych 
a także restauracja w stylu góral-
skim, w której w okresie letnim 
odbywają się taneczne wieczorki. 
Za wjazd i zjazd trzeba zapłacić  
16 zł.

Muzeum Zabawek „Bajka” 
znajduje się niedaleko dolnej 
stacji kolejki na Górę Parkową. 
W muzeum jest zgromadzonych 
ponad 3 tys. zabawek. Możemy 
zobaczyć, czym bawili się nasi 
dziadkowie i rodzice. Jest to cał-
kowicie inny świat, do którego 
dostęp mają tylko dzieci, a dorośli 
wracają w swoich wspomnieniach 
do lat dzieciństwa.

Muzeum Nikifora – usytu-
owane przy głównej ulicy Krynicy, 
w budynku zwanym Romanówka. 
Nikifor, czyli miejski artysta ma-
larz prymitywista, to Epifaniusz 
Drowniak. Jego życie skupiało 
się na malowaniu akwarel na pa-
pierze tekturze i byle czym. Był 
nieodłącznym wizerunkiem ulicy, 
a jego narzędzia pracy znajdowa-
ły się w niewielkiej walizeczce, 
z którą się nie rozstawał. W mu-
zeum zgromadzono jego nielicz-
ne obrazy, pamiątki i stare foto-
grafie. 

Pijalnia Wód – obecna zo-
stała wzniesiona na miejscu sta-
rej, liczącej 100 lat. Jej uroczyste 
otwarcie nastąpiło 19 lipca 1971 
roku. Wewnątrz budynku znajdu-
je się oranżeria, a w niej piękne 
palmy, daktylowce, rzadkie okazy 
krzewów i roślin ozdobnych. Mie-
ści się tu również sala koncerto-
wa na 350 miejsc, a koncerty daje 
Orkiestra Zdrojowa.

W Krynicy Zdroju, oprócz 
głównej pijalni wód, znajdują się 
mniejsze pijalnie, takie jak: pijal-
nia Mieczysław, Słotwinka i Jan. 
Każda serwuje wody mineralne 

korzystne dla zdrowia. Za nie-
wielki kubeczek trzeba jednak za-
płacić prawie 2 złote.

Popradzki Park 
Krajobrazowy – powołany 

został w 1987 roku i obejmuje 
swoim zasięgiem Beskid Sądecki 
w pasmach Radziejowej i Jaworzy-
ny Krynickiej. Jego powierzchnia 
to ponad 54 tys. ha. Są to głów-
nie lasy i źródła wód mineralnych 
(około 70 ujęć wodnych). W lasach 
bytują wilki, rysie, żbiki i niedź-
wiedzie. W parku jest ponad 350 
kilometrów wytyczonych szlaków 
górskich i rowerowych. Do najcie-
kawszych zalicza się szlak na Ja-
worzynę Krynicką. Można się na 
nią dostać piechotą, korzystając 
z licznych oznakowanych szla-
ków, lub też koleją gondolową. To 
najdłuższa kolejka w Polsce. 6-o-
sobowe wagoniki wjeżdżają na 
szczyt Jaworzyny (1114 m n.p.m.), 
skąd rozpościerają się widoki na 
Beskidy i Tatry. W rejonie szczytu 
znajdują się liczne ścieżki eduka-
cyjne oraz restauracje. 

Przebywając w Krynicy, war-
to również zwiedzić okolicę. Po-
lecam udać do pobliskiego Ty-
licza (6 km) i obejrzeć Muzeum 
Dziejów Tylicza. Są w nim dawne 
stroje regionalne, obrazy i rzeź-
by związane z tym terenem. Na 
pewno warty zobaczenia jest ko-
ściółek drewniany z 1612 roku czy 
też cerkiew z 1743 roku.

Wszystkim szczególnie pole-
cam Muszynę, a konkretnie ogro-
dy biblijne znajdujące się przy 
kościele św. Józefa. Są tu również 
ruiny zamku, a właściwie tylko 
wieża z XIV wieku. Wzgórze, na 
którym znajdują się ruiny, jest 
niestety bardzo słabo oznakowa-
ne. Rozpościera się z niego widok 
na rzekę Poprad. 

Tekst i fot. (Maw) Ogród biblijny w Muszynie

Ruiny zamku w Muszynie

Muzeum Nikifora

Muzeum zabawek w Krynicy

Główna pijalnia wód w Krynicy Zdrój

Uzdrowisko z pijalniami
PODRÓŻE  Krynica Zdrój to uzdrowisko w południowej Polsce, które – oprócz wód mineralnych  
– słynie również z Festiwalu im. Jana Kiepury. Dlaczego jeszcze warto je odwiedzić?
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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)

Na ten tydzień założyłeś realizację planu minimum, 
a tymczasem uda ci się więcej, niż zaplanowałeś. 
Wszystko dzięki dobrym relacjom z ludźmi. To odpo-
wiedni czas na zacieśnienie relacji rodzinnych bądź 
towarzyskich. Każde działanie wymagające kontak-
tów z innymi osobami zakończy się powodzeniem. 
Świetna passa w finansach, możesz inwestować.

Spokojny czas. Przyjaciele będą cię wspierać, możesz 
też liczyć na ich życzliwe spojrzenie w temacie two-
ich nowych pomysłów na życie. W pracy, jeśli ktoś 
wejdzie ci za skórę, odpuść, uśmiechnij się, bo tylko 
tak wyjdziesz z tego zwycięsko i nie stracisz nerwów. 
Ostrożnie w sprawach osobistych. Lepiej trzymaj się 
z daleka o starych miłości. Gra nie warta świeczki.

Będziesz wyjątkowo poirytowany, zdenerwujesz się 
na kolejkę w sklepie czy korek w godzinach szczy-
tu. Wrzuć na luz, inaczej i sobie, i bliskim zatrujesz 
życie. Prawdopodobnie jesteś zmęczony, stąd takie 
reakcje. Zadbaj o odpowiednią ilość snu, dobrze się 
odżywiaj i pamiętaj o ruchu na świeżym powietrzu. 
Wkrótce twoje samopoczucie się poprawi.

Tydzień pod znakiem optymizmu i dobrego humo-
ru. W pracy śmiało zapytasz szefa o podwyżkę i bez 
kompleksów wyliczysz, ile znaczysz dla firmy. Zrób 
listę zadań do wykonania w najbliższych dniach, 
bo możesz przeoczyć coś ważnego. W weekend 
koniecznie odpoczywaj.

Obiecałaś komuś z bliskiej rodziny, że pomożesz 
w rozwiązaniu problemów i będziesz na każde 
skinienie. Teraz okazuje się, że nie podołasz temu 
zadaniu. Jesteś zbyt zapracowana i zbyt zmęczona. 
Czeka cię trudna rozmowa w cztery oczy. Szczerość 
pomoże uratować relację.

Twoje życie uczuciowe będzie kwitło. Otoczy cię wia-
nuszek wielbicieli i jeśli jesteś sam, to na pewno nie 
na długo. W stałych związkach ożywienie, zaczniecie 
snuć plany na przyszłość, będziecie cieszyć się sobą. 
W sprawach zawodowych pomożesz uniknąć dużego 
błędu.

Trudne sprawy powoli zaczną się układać po twojej 
myśli. Wreszcie poczujesz, że szczęście ci sprzyja. 
Pomysły, które kiedyś się zrodziły, znów zaczną 
zaprzątać twoje myśli, ale tym razem nie powinno 
zabraknąć ci odwagi, by je zrealizować. Wyjaśnij 
spory, podaj rękę na zgodę.

Ostatnio masz kłopot ze skupieniem się na pracy. 
Marzą ci się podróże, wypoczynek, nie możesz się 
doczekać końca dnia. Co prawda sezon urlopowy 
minął, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś po-
szukał zastępczych przyjemności. Wyskocz gdzieś 
z przyjaciółmi, może zakupy poprawią ci humor? 
Wyjazd na weekend z bliską osobą też nie jest złym 
pomysłem.

Twoją uwagę pochłoną sprawy domowe. Trzeba 
będzie pomóc krewnym, napisać pismo urzędowe, 
albo zaopiekować się dzieckiem. Spokojnie, ze 
wszystkim sobie poradzisz, przecież jesteś dosko-
nałym organizatorem. W pracy uda ci się przekonać 
otoczenie do swojego pomysłu. Wyciągnij rękę do 
osoby, która ostatnio się na ciebie obraziła.

Energia będzie cię rozsadzać, staniesz się szybki, 
a na dodatek nic nie umknie twojej uwadze. Z irytacją 
spojrzysz na osoby, które pracują wolniej od ciebie. 
Ostrożnie, lepiej trzymaj język za zębami. Ty też nie 
zawsze jesteś w olimpijskiej formie. W miłości zielo-
ne światło, w końcu uda ci się dojść z partnerem do 
porozumienia w kwestii, która od dawna was dzieli.

Naprawy, gotowanie, sprzątanie, przemeblowanie – to 
dobry czas, by zająć się domem. Uporządkuj też spra-
wy finansowe. Zdenerwują cię sąsiedzkie plotki, ale nie 
zwracaj uwagi na gadanie ludzi, którzy ci zazdroszczą. 
Zadbaj o siebie, odpocznij, zrelaksuj się. Wkrótce 
otrzymasz wiadomość od miłej osoby, co wprawi cię 
w dobry humor. W miłości spokój.

Jeśli właśnie zmieniłeś pracę bądź zastanawiasz się 
nad nowym hobby, planety wspierają cię w obszarze 
rozwoju osobistego. Masz szansę wiele się nauczyć 
i sporo osiągnąć. Możesz śmiało pogłębiać wiedzę, in-
westować w siebie. W sprawach zawodowych pamiętaj 
o nadrobieniu zaległości i uporządkowaniu bieżących 
spraw. W sprawach sercowych stagnacja.

Kolorowanki dla dzieci
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Przedszkolaki przeszkolone

R E K L A M A

GMINA RYPIN  W miniony czwartek przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach 
uczestniczyły w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowa-
dzili lokalni harcerze

Każdy maluch mógł przez 
chwilę poczuć się jak prawdziwy 
ratownik. Dzieci poznały podsta-
wowe zasady udzielania pierwszej 
pomocy. W ciekawy sposób omó-
wiono postępowanie na wypadek 
zasłabnięć, omdleń, krwotoków 
i urazów. Przedszkolakom przy-
pomniano również numery alar-
mowe, na które należy dzwonić 

w sytuacji zagrożenia. Zaintere-
sowanie najmłodszych wzbudził 
pokaz przeprowadzony na specjal-
nym fantomie.

– To bardzo cenna inicjatywa 
– przyznaje Beata Nejno, dyrek-
tor szkoły. – Pomysłodawcą jest 
Mateusz Trzciński, który trzy lata 
temu jako uczeń naszego gimna-
zjum zwrócił się do mnie z apelem 

i prośbą o realizację takich zajęć. 
Szkolenie miało objąć uczniów 
klas młodszych. W tym roku nasi 
absolwenci posiadający certyfika-
ty ratowników ZHP mieli niełatwe 
zadanie. Pierwszy raz w naszej 
szkole stanęli przed dziećmi z od-
działu przedszkolnego. Wspoma-
gali ich koledzy z harcerstwa oraz 
członkowie drużyny młodzieżowej 
OSP w Kowalkach, którą tworzą m. 
in. uczniowie naszej szkoły: Dawid 
Łukowski, Wiktoria Pflaum, Milena 
Krzeszewska, Oliwia Chabowska.

Wyjątkowe zajęcia poprowa-
dzili ratownicy ZHP Mateusz Trzciń-
ski i Julia Przerwa (2WDH „Sokoły” 
Kowalki), pod czujnym okiem dru-
żynowego Artura Sugalskiego. Mło-
dzi harcerze angażują się w sprawy 
lokalne oraz w życie szkoły w Ko-
walkach.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Sala modlitwy i szkoła w Kretkach Dużych (fot. ok. 1930)

Sala modlitwy i szkoła w Kleszczynie (fot. ok. 1930)

Sala modlitwy i szkoła ewangelicka w Zbójenku (fot. ok. 1930)

W 500. rocznicę Reformacji. 
Z dziejów rypińskiego 

ewangelicyzmu (cz. 2/5 – 1918-1939)
XX WIEK  W okresie międzywojennym dochodziło do częstych konfliktów między ludnością polską 
i niemiecką. Szczególnie widoczne były one na polu szkolnictwa

W marcu 1919 roku polskie 
władze oświatowe wydały za-
rządzenie, na mocy którego 
likwidowano szkoły niemiec-
kie o mniejszej niż 40 liczbie 
uczniów. Na mocy wprowadzo-
nych przepisów nauczyciela-
mi szkół niemieckich nie mo-
gli być jednak tak jak dawniej 
kantorzy, tylko absolwenci 
seminariów nauczycielskich. 
Przestały wówczas funkcjo-
nować na terenie ówczesnego 
powiatu rypińskiego szkoły 
w Dobrzyniu nad Drwęcą, Zdu-

nach, Michałkach, Kierzu, Gaju, 
Trąbinie, Skudzawach i w Ry-
pinie na Piaskach. Pozostały 
z dawnych, istniejących jesz-
cze w czasach zaborów szkoły 
w Jeziorkach (zlikwidowana 
w 1927 roku), Kretkach Dużych 
(zlikwidowana w 1923 roku), 
Obórkach, Tomaszewie, Zbó-
jenku, Somsiorach, Grzembach, 
Kleszczynie i Cetkach. W Rypi-
nie klasę dla dzieci niemieckich 
utworzono przy polskiej szkole 
powszechnej, w której naucza-
no w języku niemieckim tylko 

religii i języka niemieckiego (4 
godziny tygodniowo). Biorąc 
pod uwagę znacznie lepsze po-
łożenie ludności ewangelickiej 
pod zaborem rosyjskim, po-
wodowało to rosnące niezado-
wolenie Niemców w powiecie 
rypińskim.

 Szkoła w Somsiorach 
ze względu na dużą liczbę lud-
ności niemieckiej utrzymała 
status narodowy. Przed I wojną 
światową spaliła się w czasie 
pożaru spowodowanego wy-
strzałami na weselu kantora 
Schlaga. Budynek został wów-
czas wydzierżawiony jednemu 
z miejscowych gospodarzy. 
W 1919 roku szkoła została od-
budowana ze składek miejsco-
wej ludności niemieckiej. Był to 
budynek murowany z salą mo-
dlitwy, klasą i mieszkaniem 
dla nauczyciela. W 1938 roku do 
szkoły tej uczęszczało 70 dzie-
ci. Nauczycielami w okresie 
międzywojennym byli kolejno: 
Karl Friedrich Schlag, Stephan 
Schulz i August Nikolai. Szko-
ła posiadała sześć mórg ziemi, 
z której utrzymywał się także 
nauczyciel.

Status niemiecki w od-
rodzonym państwie pol-
skim utrzymała także szkoła 
w Kleszczynie. Posiadała bu-
dynek drewniany, z salą mo-
dlitwy, klasą, dwupokojowym 
mieszkaniem z kuchnią dla 
nauczyciela oraz 5 mórg ziemi. 
Nauczycielem był od 1918 do 
1945 roku Arnold Beyrer, absol-
went seminarium nauczyciel-
skiego w Warszawie. Do szko-
ły w Kleszczynie uczęszczały 
niemiecko-ewangelickie dzieci 
z gminy Żałe, Płonne i Pręczki, 
w 1938 roku 80 uczniów. Przed 
wybuchem wojny doszło do 
sporu o szkołę w Kleszczynie. 
Inspektor szkolny zezwolił 
dzieciom polskim z Kleszczyna 
uczęszczać do szkoły niemiec-
kiej w tej wsi. Pozwoleniu temu 
przeciwstawiał się jednak pro-
boszcz parafii żalskiej, ksiądz 
Eustachy Grochowski, który 
z ambony nakazał rodzicom, 
by posyłali dzieci do odległej 
polskiej szkoły w Żałem. Jedno-
cześnie zakazał także dzieciom 
polskim z Lisiaków i Przyro-
wy uczęszczania do Kleszczy-
na. Spowodowało to znaczne 

zmniejszenie liczby uczniów 
w Kleszczynie i placówka była 
zagrożona w dalszym funk-
cjonowaniu. Wielkim taktem 
w tym sporze wykazał się wów-
czas nauczyciel z Kleszczyna, 
Arnold Breyrer. Ostatecznie 
szkoła niemiecka w Kleszczy-
nie przetrwała do 1945 roku.

W 1919 roku przestała 
funkcjonować szkoła niemiec-
ka w Krzu Półwieskim. Ostat-
nim nauczycielem był Rudolf 
Leide. W Jeziorkach doszło 
w 1925 roku do strajku szkolne-
go, opartego także przez szkołę 
w Obórkach. Na krótko spowo-
dowało to przywrócenie nie-
mieckiego szkolnictwa, ale już 
w 1927 roku szkołę ewangelic-
ką w Jeziorkach zlikwidowano. 
W Kretkach Dużych początko-
wo utworzono szkołę dwukla-
sową niemiecko-polską, ale już 
wkrótce przemianowano ją na 
czysto polską. Przez kilka lat 
walkę o szkołę niemiecką pro-
wadzili ewangelicy ze Zbójenka. 
W 1923 roku szkoła niemiecka 
w tej wsi została zlikwidowana 
i włączona do polskiej w Zbój-
nie. Dopiero w 1926 roku szkołę 
tę przywrócono i przetrwała do 
1945 roku. Budynek był muro-
wany, wyposażony oprócz sal 
lekcyjnych także w kaplicę.

W Głowińsku ludność 
niemiecka wystawiła w 1931 
roku własny budynek szkolny 
(obecnie za sklepem w kierun-
ku na Lipno) z klasami i dwu-
pokojowym mieszkaniem dla 
nauczyciela. Szkoła ta jako 
niemiecka przetrwała do 1945 
roku, a nauczycielem był Wil-
helm Wolff. Uczęszczało do niej 
przed wojną około 60 dzieci 
miejscowych Niemców. Wła-
sną szkołę, drewnianą, wysta-
wili także Niemcy w Cetkach. 
Nauczycielem był Erich Kroll, 
a następnie Jabs, a uczęszcza-
ło do niej przed wojną około 50 
dzieci niemieckich gospodarzy 
z tej wsi. W Rypinie przy szkole 
powszechnej istniała klasa dla 
dzieci ewangelickich, a nauczy-
cielem był Karol Matz. Szcze-
gólne nastawienie antypolskie 
w walce o niemiecki charakter 
szkolnictwa prezentował wów-
czas w powiecie rypińskim 
nauczyciel z Obórek Gustaw 
Prill, który w kolejnych latach 

przechodził, zapewne głównie 
z tego powodu, na pozycje hi-
tlerowskie.

Usunięto z zawodu wielu 
cenionych przez miejscowych 
ewangelików kantorów-nau-
czycieli. Niemieccy nauczycie-
le przechodzili do pracy do pol-
skich szkół. Dzieci narodowości 
niemieckiej nie tylko nie miały 
lekcji języka niemieckiego, ale 
oprócz nielicznych wyjątków 
także nauki religii ewangelic-
kiej gwarantowanej przez kon-
stytucję. Jako środek zaradczy 
w Skudzawach, Kierzu i Trąbi-
nie ponownie zatrudniono tak 
zwanych kantorów. Gaj koło 
Radomina został włączony do 
wspólnoty niemieckiej w Trą-
binie. Kantor miał obowiązek 
przyjmowania nabożeństw, 
chrztów i pogrzebów oraz 
przygotowania młodzieży do 
konfirmacji. Czyniąc to, uczył 
także języka niemieckiego.

W ostatnim roku przed wy-
buchem wojny powiat rypiński 
posiadał 93 publiczne szkoły 
powszechne o stopniach orga-
nizacyjnych: 45 szkół I stopnia 
o 1 nauczycielu; 17 szkół I stop-
nia o 2 nauczycielach; 17 szkół 
II stopnia o 3 nauczycielach; 3 
szkoły II stopnia o 4 nauczy-
cielach; 4 szkoły III stopnia o 5 
nauczycielach; 7 szkół III stop-
nia o 7 i więcej nauczycielach. 
Dziesięć z tych szkół przezna-
czonych było dla dzieci naro-
dowości niemieckiej. Ponadto 
w Rypinie istniała oddzielna 
klasa dla tej młodzieży.

 Konflikty ludności nie-
mieckiej i polskiej nasilały się 
coraz bardziej w latach trzy-
dziestych. Przez miedzę z Kowal-
kami była wieś Głowińsk – cała 
niemiecka, o porządnie zabudo-
wanych, zamożnych gospodar-
stwach – pisał Bogdan Chełmic-
ki, właściciel majątku Kowalki, 
w pamiętniku. W ubiegłych la-
tach współżycie z tymi kolonista-
mi układało się zupełnie znośnie, 
mieliśmy zwykle w Radzie Gmin-
nej jednego lub dwóch ich przed-
stawicieli, którzy zachowywali się 
lojalnie w stosunku do powziętych 
uchwał. Teraz wszystko się od-
mieniło: zdarzało się sabotowanie 
urzędowych zarządzeń, a młodzież 
uciekała przed poborem do woj-
ska do Niemiec. 
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Coraz częściej zaczynały się 
awantury między młodzieżą pol-
ską i niemiecką przy lada okazji. 
Widoczne było przenikanie agi-
tacji hitlerowskiej . W innym 
miejscu pamiętnika czytamy: 
Liczni Niemcy - koloniści w oko-
licy podnieśli głowy, stawali się 
butni, zaczęły też się mnożyć bija-
tyki między ich młodzieżą i naszą. 
Już od roku zdarzały się ucieczki 
młodych niemieckich poborowych 
przed służbą wojskową za granicę 
(zapewne, by tam wstąpić do woj-
ska). Ci sami Niemcy-koloniści, 
dość liczni w naszym powiecie, 
byli uprzednio lojalni i zupełnie 
dobrze się z nimi pracowało np. 
w samorządzie gminnym, obecnie 
zupełnie się odseparowali, a i nasi 
chłopi się od nich odwracali.

W innym miejscu pamięt-
nika Bogdan Chełmicki cha-
rakteryzował Niemców podry-
pińskich: Członków liczyła nasza 
rada dwunastu. W tym bywało 
jeden lub dwóch Niemców, gdyż 
mieliśmy w gminie dość poważną 
mniejszość niemiecką. W najbliż-
szym sąsiedztwie Kowalk była 
wieś Głowińsk cała niemiecka. 
Byli to koloniści dawni, bodaj od 
czasów rozbiorów i siedzieli na 
dobrej ziemi, mieli dość duże, kil-
kunasto i kilkudziesięciomorgowe 
gospodarstwa, dobrze zabudowa-
ne z charakterystycznymi plecio-
nymi z wikliny płotami. Trzymali 
się razem i często słabo mówili po 
polsku, a kobiety nieraz prawie 
wcale. Wyznania byli przeważnie 
ewangelickiego, ale było wśród 
nich sporo baptystów. Ci ostatni 
odznaczali się uczciwością i lo-
jalnością względem Polski. Z tą 
lojalnością było w ogóle z począt-
ku nieźle, dopiero gdy Hitler do-
szedł do władzy, to jego agitacja 
doszła i tutaj. Wówczas młodzież 
ich zaczęła uciekać do wojska do 
Niemiec, a buta wszystkich się 
wzmogła. Początkowe niezłe sto-
sunki sąsiedzkie naszych chłopów 
z nimi zaczęły się psuć i w ostat-
nim roku przed wojną zaczęło już 
dochodzić do bójek po jarmar-
kach i na drogach. Do ostatniej 
rady gminnej nie wpuściliśmy już 
Niemców – cała gmina była prze-
ciwko nim.

Jeszcze w 1933 roku wy-
wiad wojskowy o mniejszości 
niemieckiej w powiecie wypo-
wiadał się, że organizacji po-
litycznych nie ma, natomiast 
społeczeństwo niemieckie, to 
element na ogół lojalny, gło-
suje jednak na listę mniejszo-
ściową. Dużymi zdolnościami 
organizacyjnymi wykazali się 
Niemcy w gminie Wąpiels`k 
w czasie wyborów samorzą-
dowych w 1927 roku. Potrafili 
w swoich poczynaniach two-
rzyć opinię o sobie jako grupie 
lojalnych obywateli, często za-
angażowanych w sprawy pań-
stwa polskiego. W drugiej poło-
wie lat trzydziestych nastąpiło 
już bardzo silne uaktywnienie 

polityczne mniejszości nie-
mieckiej.

W 1938 roku starosta powia-
tu rypińskiego pisał w sprawoz-
daniu dotyczącym mniejszości 
narodowych: W posunięciach 
Niemców zamieszkałych na te-
renie powiatu daje się wyczuć 
pewne dążności do wzmocnienia 
działalności istniejących oddzia-
łów Jungdeutsche Partei (JDP). 
Pewną działalność w ścisłym 
gronie wykazują mężowie zaufa-
nia Landbund, jak Gustaw Bartel 
z Obórek, Edward Lepke z Som-
sior, Fryderyk Brauch w Cetkach, 
dążąc do zorganizowania więk-
szych zebrań rolników Niemców. 
JDP oddział w Somsiorach zgło-
siła o urządzeniu zgromadzenia 
publicznego w dniu 31 maja w lo-
kalu A.Marszałła, którego jednak 
zakazałem z powodu zgłoszenia 
tego zgromadzenia nie w przepi-
sowym terminie. Na zgromadze-
niu tym miał przemawiać Mikołaj 
Sztöhr z Konina na temat „Praca 
JDP w związku z niebezpieczeń-
stwem europejskim wschodniego 
bolszewizmu”. Według poufnych 
informacji w łonie oddziału JDP 
w Somsiorach dają się wyczuć 
pewne nieporozumienia między 
członkami oddziału na tle religij-
nym. Zarząd reprezentuje kieru-
nek prohitlerowski, a członkowie 
odnoszą się nieufnie do hitlery-
zmu, który zwalcza ich zdaniem 
religię. Wobec zakazu odbycia 
zgromadzenia publicznego w lo-
kalu zamkniętym, prezes Robert 
Luter zwołał zebranie oddziału 
JDP, na które przybyło 32 człon-
ków na ogólną liczbę 40. Zebranie 
zagaił Robert Lother i przedstawił 
zebranym nowego kierownika JDP 
Mikołaja Sztöhra, którego zebrani 
powitali po hitlerowsku. Po po-
witaniu zebrani odśpiewali pieśń 
ogólną „Komeraden wir marschi-
ren”, a następnie kierownik Sztöhr 
wygłosił przemówienie, w którym 
wezwał zebranych do wierności 
młodoniemieckiej partii i nieule-
ganiu wpływom politycznym in-
nych ugrupowań.

W końcu lat trzydziestych 
jednym z głównych centrów 
narodowej działalności nie-
mieckiej stały się Somsiory. 
W 1937 roku w sprawozdaniu 
władz wojskowych zapisano, że 
w powiecie rypińskim działała 
Jungdeutsche Partei (JDP) z sie-
dzibą w Somsiorach. Organizacja 
ta liczyła wówczas 25 członków. 
Na czele stał Robert Lother jako 
prezes, Wilhelm Dickman wi-
ceprezes, Aleksander Neuman 
sekretarz, Albert Radun skarb-
nik. Głównymi działaczami 
byli także Teodor Bierschenk, 
Eryk Bergman i August Nickel. 
Niemcy z Somsior brali także 
udział w pracach organizacji 
Jungdeutsche Partei z siedzibą 
w Zbójenku, gmina Sokołowo. 
Na czele tego koła stał Artur 
Blum, wiceprezesem był Fer-
dynand Jobs, a wyróżniającym 

się działaczem, jak donoszono 
w sprawozdaniu, nauczyciel 
z Somsior August Nikolai. Na 
terenie gminy Wąpielsk także 
działała Jungdeutsche Partei 
i Deutsche Volksverband. Pra-
ca JDP polegała na zebraniach, 
pogadankach i wzajemnych 
spotkaniach kół. Niemcy or-
ganizowali tajne spotkania, 
na których poruszano proble-
my mniejszości niemieckiej 
w Polsce i prowadzono szkole-
nia z zakresu ideologii hitle-
rowskiej. W sprawozdaniu za 
miesiąc marzec 1938 roku sta-
rosta rypiński pisał: 5 marca we 
wsi Tomaszewo, gmina Wąpielsk, 
w mieszkaniu Roberta Golona 
odbyło się zebranie Niemców, na 
którym przemawiał Teodor Szcze-
pański, zamieszkały w Kawkach, 
pow. Brodnica, na którym to ze-
braniu mówił o zasługach poli-
tycznych Hitlera, po czym podkre-
ślił specjalnie dobrą organizację 
Niemiec i stosunki przyjacielskie 
Rzeszy Niemieckiej z innymi pań-
stwami. W posunięciach Niem-
ców zamieszkałych na terenie 
powiatu daje się wyczuć pewne 
dążności do wzmocnienia dzia-
łalności istniejących oddziałów 
Jungdeutsche Partei (JDP). Pewną 
działalność w ścisłym gronie wy-
kazują mężowie zaufania Land-
bund, jak Gustaw Bartel z Obórek, 
Edward Lepke z Szomszor, Fryde-
ryk Brauch w Cetkach, dążąc do 
zorganizowania `większych zebrań 
rolników Niemców. 

Nienawiść Polaków do 
Niemców narastała w okresie 
poprzedzającym bezpośred-
nio wybuch wojny. W ostatnich 
dniach sierpnia wszyscy zrozu-
mieli, że wojna jest nieunikniona 
– czytamy we wspomnieniach 
Bogdana Chełmickiego. Ogłoszo-
no (chyba 28-ego) ogólną mobiliza-
cję i wielu pracowników poszło do 
wojska – odbył się też pobór koni. 
Spęd odbył się w gminie w Pręcz-
kach i zabrano mi sporo dobrych 
fornalek wraz z uprzężą i wozów. 
Pamiętam, że oficer przeprowa-
dzający pobór nie miał pardonu 
dla Niemców – kolonistów i brał 
od nich wszystko, co się dało – 
inna sprawa, że mieli oni najlep-
sze konie w gminie. Szczęśliwie 
nie brał koni kawaleryjskich i zo-
stawił mi dwie klacze wyjazdowe 
i wierzchówkę. W końcu sierpnia 
odbyło się też zebranie Związku 
Ziemian, na którym postano-
wiono roztoczyć opiekę nad tymi 
majątkami, których właściciele 
zostali powołani jako rezerwi-
ści do wojska. Mnie przypadła 
w udziale opieka nad Starorypi-
nem, niedawno kupionym przez 
Stanisława Reinharda. Została 
tam jego żona wraz z małym syn-
kiem. Przejąłem wówczas nadzór 
nad gospodarstwem i dojeżdża-
łem tam parokrotnie, by wydawać 
zarządzenia pozostałemu rządcy.

Piotr Gałkowski

Sala modlitwy i szkoła w Kleszczynie (fot. ok. 1930)

Sala modlitwy i szkoła w ewangelicka Obórkach (fot. ok. 1930)

Sala modlitwy i szkoła w Somsiorach (fot. ok. 1930)

Sala modlitwy i szkoła ewangelicka w Jeziorkach (fot. ok. 1930)



Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Sprzedam wycinarkę do kieszo-
nek. Firma „KUHN” B1201 E szer. 
1,80m, winda 2,5m. Stan bardzo 
dobry. Tel. 695 688 627

Różne

www.http://sklep.terazmatura.pl 

Wystarczy w okienku - kod ra-
batowy, wpisać: KP51. Kod jest 
wielokrotnego użytku.

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

Usługi

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

Transport koni, krów i innych 
zwierząt na terenie całej Polski. 
Atrakcyjne stawki i fachowe po-
dejście. Tel. 669 450 043
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Różne

UsługiKupię/Sprzedam

Drewno /Węgiel

TEL. (56) 493 41 50
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo
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Fot. UM Rypin

Prace przygotowali uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów. 
Nadesłano ich ponad czterysta. 
O kolejności miejsc zdecydowa-
ła zgodność z tematem konkursu, 
oryginalność formy i treści oraz wa-
lory artystyczne. Poziom konkursu 
był bardzo wysoki. Prace w sposób 
wyjątkowy ukazują talent plastycz-

ny uczniów, niebywałą wyobraźnię 
i wrażliwość na piękno otaczającej 
nas przyrody, a także bogatą wie-
dzę na temat walorów parków kra-
jobrazowych województwa kujaw-
sko-pomorskiego.

Wśród wyróżnionych są trzy 
uczennice z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Radzikach Du-

żych: Oliwia Raczkowska z klasy 
piątej, Wiktoria Sitniewska także 
z klasy piątej oraz Maria Żółtowska 
z klasy trzeciej. Nagrody wręczał 
wicewojewoda kujawsko-pomorski 
Józef Ramlau. Prace wyróżnionych 
osób znajdują się na kartach opu-
blikowanego z tej okazji kalendarza 
na rok 2018. Oprócz tego dziew-
czynki otrzymały dyplomy i nagro-
dy rzeczowe.

Po uroczystym wręczeniu na-
gród uczestnicy mieli możliwość 
wzbogacić swoją wiedzę o przyro-
dzie, obejrzeć prezentację dotyczą-
cą parków krajobrazowych woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, 
porozmawiać z zaproszonymi 
gośćmi z każdego parku krajobra-
zowego i otrzymali różne gadżety. 
Szkoła wzbogaciła się natomiast 
o ciekawe pomoce dydaktyczne.

(ak), fot. nadesłane

Walczyli 
o nagrody wojewody
GMINA WĄPIELSK  Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Radzikach Dużych wzięli udział w konkursie plastycznym 
wojewody kujawsko-pomorskiego pt, „Skarby parków krajobra-
zowych województwa kujawsko-pomorskiego”

Zagrają w brydża
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych na turniej brydża sportowego 
par. Grand prix powiatów, miast i gmin o Puchar Bur-
mistrza odbędzie się w sobotę 11 listopada od godz. 
10.00 w Rypińskim Centrum Sportu przy ul. Dwor-
cowej 11. Wpisowe wynosi po 20 zł od osoby. Przewi-
dziano nagrody pieniężne i rzeczowe.

Rypin

R E K L A M A



Gry planszowe, które szkoła 
zakupiła w ramach przyznanego 
grantu, stały się wśród uczniów 
prawdziwym przebojem miesią-
ca. Uczestnicy projektu chętnie 
grają w nie podczas dodatkowych 
zajęć oraz wypożyczają do domu 
na weekendy. Spędzając miło 
czas przy matematycznych plan-
szówkach i układankach, kształ-
cą m. in. umiejętności logiczne-
go myślenia, wnioskowania, czy 
też planowania i realizowania 
własnych strategii. Doskonalą 
również sprawność rachunkową 
oraz uczą się zasad „zdrowej” ry-
walizacji.

– Bardzo lubię wypożyczać 
gry matematyczne do domu. 
Gramy w nie wspólnie z całą 
rodziną. Niekiedy spotykam się 
w soboty z kolegami i koleżanka-
mi z klasy, aby wspólnie się ba-
wić. Wszystkie gry są bardzo faj-
ne, ale najbardziej podoba mi się 
PYLOS – mówi Marta Kiełkowska 
z VI klasy.

– Każdy weekend wypoży-

czam ze szkoły jedną grę. Za-
miast grać w gry komputerowe, 
całą rodziną gramy w ciekawe 
planszówki. Co tydzień można 
mieć w domu inną grę. Wszyst-
kie są interesujące. Nawet mój 
młodszy brat próbuje bawić się 
z nami – dodaje Szymon Puciń-
ski z V klasy.

„Różne oblicza matematyki” 
to nazwa bloku zajęć dodatko-
wych, podczas których ucznio-
wie pracują metodą projektu 
z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK). Na tych zajęciach powsta-
je także oryginalny „Zbiór zaga-
dek i rebusów matematycznych”, 
którego autorami są uczestnicy 
projektu.

– Na dodatkowych zajęciach 
matematyki moja grupa zajmo-
wała się liczbami pierwszymi. 
Dowiedziałem się, że każda liczba 
parzysta większa od 4 może być 
przedstawiona w postaci sumy 
liczb pierwszych. Dowiedziałem 
się też, jaki zapis ma największa 

znana liczba pierwsza. Z tą licz-
bą związane było zadanie, które 
wykonywaliśmy. Polegało ono na 
obliczeniu ilości potrzebnych do 
zapisania tej liczby zeszytów 32-
kartkowych – mówi Kacper Se-
kulski z VII klasy.

Prace uczniów oraz fotogra-
ficzne relacje z przebiegu pro-
jektu można oglądać na szkolnej 
gazetce poświęconej projektowi. 
Pozytywnych opinii o zajęciach 
jest mnóstwo.

– W mPotędze podoba mi 
się wiele rzeczy takich jak np. 
granie w różne gry i szyfrowa-
nie. Fajna jest także możliwość 
wypożyczania gier. Zawsze po 
wypożyczeniu spotykamy się 
z koleżankami i wspólnie się ba-
wimy. Najbardziej podoba mi się 
Kod Faraona i PYLOS. Poza tymi 
wszystkimi zaletami jest jeszcze 
taka, że spędzamy więcej czasu 
z panią Beatą Góralczyk – dodaje 
Anastazja Toczek z IV klasy.

(ak), fot. nadesłane 
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Matematyka może być przyjemna
GMINA BRZUZE  Szkoła Podstawowa w Ugoszczu realizuje projekt pod nazwą „Mamy matematyczną 
moc!”, który dofinansowała fundacja mBanku. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie mogą uczyć się 
matematyki w nietypowy i atrakcyjny sposób
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strażacy ruszyli... na parkiet
RYPIN/GMINA WĄPIELSK  Na co dzień ratują nasze życie i mienie, ale częścią ich treningu są także roz-
grywki sportowe. Dzięki grze w piłkę strażacy ćwiczą tężyznę fizyczną, ale i biorą udział w zawodach. Od 
poniedziałku 6 listopada w Rypinie oraz w Radzikach Dużych odbywały się XII Mistrzostwa Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Halowej Piłce Nożnej

GRUPY A i B       
06.11.2017 – pierwszy dzień Mistrzostw

Hala Rypińskiego Centrum Sportu w Rypinie, ul. Dworcowa 11
Lp. Godzina Grupa/Drużyna Reprezentacja Reprezentacja Wynik
1. 09.30-9.55 A1-A4 Rypin Mogilno 5-2

2. 9.35-10.20 B1-B4 Toruń Świecie 8-0

3. 10.20-10.45 A2-A3 Nakło n/Notecią Inowrocław 3-1

4. 10.45-11.10 B2-B3 Bydgoszcz Tuchola 2-0

5. 11.10-11.35 A1-A3 Rypin Inowrocław 3-0
6. 11.35-12.00 B1-B3 Toruń Tuchola 7-0
7. 12.00-12.25 A2-A4 Nakło n/Notecią Mogilno 1-1
8. 12.25-12.50 B2-B4 Bydgoszcz Świecie 3-4
9. 12.50-13.15 A1-A2 Rypin Nakło n/Notecią 0-2
10. 13.15-13.40 B1-B2 Toruń Bydgoszcz 8-1
11. 13.40-14.05 A3-A4 Inowrocław Mogilno 2-2
12. 14.05-14.30 B3-B4 Tuchola Świecie 3-3

GRUPY C i D
06.11.2017 – pierwszy dzień Mistrzostw

Hala Sportowa w Radzikach Dużych
Lp. Godzina Grupa/Drużyna Reprezentacja Reprezentacja Wynik
1. 09.30-9.55 C1-C4 Włocławek Golub - Dobrzyń 2-5

2. 9.35-10.20 D1-D4 Chełmno Brodnica 4-0

3. 10.20-10.45 C2-C3 Aleksandrów Kuj. Żnin 0-0

4. 10.45-11.10 D2-D3 Sępólno Krajeńskie Radziejów 3-2

5. 11.10-11.35 C1-C3 Włocławek Żnin 3-0
6. 11.35-12.00 D1-D3 Chełmno Radziejów 3-4
7. 12.00-12.25 C2-C4 Aleksandrów Kuj. Golub - Dobrzyń 1-1
8. 12.25-12.50 D2-D4 Sępólno Krajeńskie Brodnica 1-2
9. 12.50-13.15 C1-C2 Włocławek Aleksandrów Kuj. 1-1
10. 13.15-13.40 D1-D2 Chełmno Sępólno Krajeńskie 2-1
11. 13.40-14.05 C3-C4 Żnin Golub - Dobrzyń 0-6
12. 14.05-14.30 D3-D4 Radziejów Brodnica 2-4

Tabela wyników GRUPA „A”

Miejsce Drużyna Ilość punktów
Gole

Strzelone Stracone

I Nakło n/Notecią 7 6 2

II Rypin 6 7 4

III Mogilno 2 5 7

IV Inowrocław 1 3 8

Tabela wyników GRUPA „B”

Miejsce Drużyna Ilość punktów
Gole

Strzelone Stracone

I Toruń 9 23 1

II Świecie 4 7 14

III Bydgoszcz 3 6 12

IV Tuchola 1 3 12

W poniedziałek na obiek-
cie Rypińskiego Centrum Sportu 
(grupy A i B) oraz w hali w Ra-
dzikach Dużych (grupy C i D) od-
bywały się mecze eliminacyjne. 
W grupie A występowała repre-
zentacja komendy PSP z Rypina. 
Nasi strażacy pokonali kolegów 
z Mogilna 5:2 oraz z Inowrocła-
wia 3:0. W trzecim meczu ulegli 
0:2 ekipie z Nakła nad Notecią. To 
dało im drugie miejsce i awans 

do fazy pucharowej. W grupie 
ćwierćfinałowej Rypin mierzył się 
z Włocławkiem, Toruniem oraz 
Chełmnem. Mecze tej fazy oraz 
spotkania o konkretne miejsca 
rozegrano w środę w RCS po za-
mknięciu wydania CRY. O tym jak 
poszło naszym strażakom, prze-
czytacie zatem w kolejnym wyda-
niu naszego tygodnika.

(ak), fot nadesłane



Rypinianie przystępowali do 
meczu w kiepskich nastrojach.  
W poprzedniej kolejce ponieśli 
prawdziwą klęskę w Brodnicy, 
przegrywając ze Spartą 1:4. Tym 
razem rywal był mniej wyma-
gający, bo Lechici mierzyli się 
z przedostatnim w lidze Kujawia-
kiem Kowal.

Długo wydawało się, że 
o trzy punkty może być trudno. 
Przeciwnicy imponowali ambicją, 

a drużyna Lecha miała problemy 
z wykończeniem akcji. Przełama-
nie przyszło na dziesięć minut 
przed końcowym gwizdkiem. Do-
środkowanie Martyna Trędewicza 
na gola zamienił Piotr Buchalski. 
Lech wygrał 1:0 i przesunął się na 
siódme miejsce w IV lidze kujaw-
sko-pomorskiej. Najważniejszy, 
oprócz trzech punktów, jest fakt, 
że rypinianie  zakończyli mecz 
z czystym kontem. Gra obronna 

Piłkarskie zmagania w hali 
Gimnazjum numer 1 w Wąbrzeź-
nie trwały od samego rana. 
Spośród 12 ekip, do fazy pucha-
rowej awansowali zwycięzcy każ-
dej z grup oraz najlepszy team 
z miejsca drugiego. W grupach 
triumfowali: Ale Palmy (1), Mito 
Spedycja Rypin (2), Em3Dach To-
ruń (3), a do tych ekip dołączył 
wąbrzeski Underart, szczęśliwiec 
z drugiej lokaty. 

Przed fazą półfinałową prze-

prowadzono wiele widowiskowych 
pokazów, a zgromadzeni fani mieli 
dodatkowo możliwość spotkania 
z Andrzejem Szarmachem – czo-
łowym graczem drużyny „Orłów 
Górskiego”. Licytowano również 
wiele wartościowych przedmio-
tów m.in. koszulkę z autografem 
Grzegorza Krychowiaka, koszulkę 
z autografami reprezentantów 
Polski w piłce ręcznej oraz piłkę 
z podpisami Andrzeja Szarmacha 
i Jacka Kurowskiego. Na imprezie 
zebrano dokładnie 19 tysięcy 817 
złotych, co jest rekordową sumą 
w historii Charytatywnego Tur-
nieju Piłkarskiego. 

Ekipa Mito Spedycja mogła 
powalczyć nawet o zwycięstwo, 
ale w półfinale rypinianie prze-
grali konkurs jedenastek z druży-
ną Underartu. Za to w pojedynku 
o trzecie miejsce byli już bardziej 
precyzyjni i wygrali po karnych 
3:2 z drugim zespołem gospoda-
rzy. 

– Cieszę się, że mogliśmy 
wystąpić w bardzo mocno obsa-
dzonym, świetnie zorganizowa-

nym, charytatywnym turnieju 
dla Łukasza Wróblewskiego, syna 
naszego kolegi – mówi Marek Ta-
czyński, kapitan Mito. – Zagrali-
śmy dobry turniej. Szczególnie 
może nas cieszyć gra w defen-
sywie. Skuteczność, szczególnie 
w meczu z OsiRem, pozostawiała 
jeszcze sporo do życzenia. Pozo-
staje pewien niedosyt po pecho-
wo przegranym półfinale. Jednak 
zajęcie trzeciego miejsca w tak 
doborowym towarzystwie, przy 
dużej liczbie kibiców, w tym m.in 
Andrzeja Szarmacha, daje satys-
fakcję. W przyszłym roku powal-
czymy o coś więcej. 

Turniej skomentował i pro-
wadził dziennikarz sportowy TVP 
Rafał Patyra, a jego ekipa zaję-
ła drugie miejsce w grupie i nie 
awansowała do dalszych gier. 
Tego dnia liczyła się jednak przede 
wszystkim dobra zabawa i wspar-
cie dla Łukasza. Te cele udało się 
zrealizować znakomicie, stąd też 
ogromna satysfakcja organizato-
rów przedsięwzięcia. 

(ToB), fot. nadesłane

Zwycięską bramkę zdobył Piotr Buchalski (pierwszy z prawej)

Lech w końcu zwycięski 
W minioną sobotę podopieczni Tomasza Paczkowskiego pokonali na wyjeź-
dzie Kujawiaka Kowal 1:0, a decydujące trafienie zaliczył doświadczony Piotr 
Buchalski. 

Piłka nożna
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Zagrali dla Łukasza
PIŁKA NOŻNA  28 października na hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie został rozegrany X Cha-
rytatywny Turniej Piłkarski. Zebrano w sumie prawie 20 tysięcy złotych, a pieniądze przeznaczone będą na 
leczenie Łukasza Wróblewskiego. W imprezie wystartowało 12 zespołów, w tym Mito Spedycja z Rypina 

była w ostatnich spotkaniach bo-
lączką naszej jedenastki. 

W następnej kolejce Lechici 
zmierzą się na wyjeździe z Pogo-
nią Mogilno. Rywale plasują się 
tuż za naszą ekipą, na 8. miejscu 
w tabeli IV ligi. W miniony week-
end rozbili na własnym obiekcie 
Lidera Włocławek aż 5:1. 

Tekst i fot.
(ToB)


