
REKLAMA W CRY
TEL. (56) 493 41 50Dyżur reporterski 24 h tel. 535 170 961

T Y G O D N I K  R E G I O N U  R Y P I Ń S K I E G O

TYGODNIK 
REGIONU RYPIÑSKIEGO

CRY

TYGODNIK

CRY

TYGODNIK
 REGIONU

RYPIÑSKIEGO

str. 4

Rypin
Dom dziecka do remontu
Ponad 1 mln złotych kosztować 
będzie przebudowa rypińskiego 
domu dziecka. 28 listopada władze 
powiatu podpisały z wykonawcą 
stosowną umowę

str. 3 str. 5 str. 7

Gmina Rogowo Rypin Skrwilno
Potrzeba ludzi wielkiego serca
Brakuje rodzin zastępczych, a liczba 
potrzebujących dzieci niezmiennie 
rośnie. Kandydatów szuka Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rypinie

Odrestaurują cmentarz
Gmina Skrwilno od lipca 2016 roku 
poprzez umowę użyczenia z Pa-
rafią Św. Anny w Skrwilnie weszła 
w posiadanie nekropolii właścicieli 
Skrwilna oraz Okalewa. Celem za-
warcia umowy jest odrestaurowa-
nie oraz konserwacja kwater
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ROGOWO  Z naszą redakcją skontaktował się mieszkaniec Ro-
gowa, który uważa, że w tutejszym urzędzie od wielu lat panuje 
nepotyzm. – Najwyższa pora z tym skończyć – dodaje stanow-
czo mężczyzna

Praca w urzędzie 
tylko po znajomości?

Mieszkańcy nie chcą chlewni
Jest inwestor, który chce wybu-
dować chlewnię w Rumunkach 
Likieckich. Ale zanim inwestycja 
może znaleźć się na zaawansowa-
nym etapie, już wzbudza zdecy-
dowane protesty mieszkańców

str. 2

Rypin
Docenili sportowe osiągnięcia
W miniony wtorek podczas se-
sji rady miasta burmistrz Paweł 
Grzybowski oraz przewodniczący 
rady Jarosław Sochacki wręczyli 
stypendia uczniom, którzy mogą 
się pochwalić wyjątkowymi osią-
gnięciami w dziedzinie sportu

Pijacka eskapada
Pościgu trzeba było, aby zatrzymać kompletnie pija-
nego kierowcę. Mężczyzna nie zatrzymał się do kon-
troli, prowadził mając ponad 3 promile. Teraz czekają 
go poważne konsekwencje.

Gmina Skrwilno

Zdaniem czytelnika tygodnika 
CRY na zatrudnienie mogą liczyć je-
dynie znajomi lub osoby spokrew-
nione z panią wójt.

– Wbrew pozorom mieszkańcy 
wsi nie są ślepi i widzą, co dzieje się 
w gminie. Bez odpowiednich znajo-
mości pracy w urzędzie nie dosta-
niesz. Za każdym razem, jeśli jest 
wolny etat, z góry wiadomo kogo 
wybiorą. Podobnie sytuacja wyglą-
da w gminnych szkołach. W jednej 
z placówek utworzono nawet sta-
nowisko, którego wcześniej nie 
było. Oczywiście wiadomo, w jakim 
celu – twierdzi nasz rozmówca, 
który prosi o zachowanie anoni-
mowości.

Mężczyzna uważa, że w najgor-
szej sytuacji są młodzi mieszkańcy, 
którzy znając realia, opuszczają 

wieś. W stosunku do urzędującej 
wójt pada również zarzut, jako-
by przy zatrudnianiu preferowała 
osoby spoza terenu gminy.

– Młodym ludziom, którzy 
chcą pozostać we wsi, nie opłaca 
się kształcić. Co z tego, że zdobędą 
wykształcenie, skoro pracy i tak tu 
nie znajdą. Dziwi natomiast fakt, że 
zatrudniani są przyjezdni. Problem 
jest powszechnie znany, ale miesz-
kańcy boją się reagować, wolą się 
nie narażać i siedzieć cicho. Naszą 
gminę zamieszkuje sporo osób, 
które korzystają z pomocy spo-
łecznej. Być może dlatego, z obawy 
przed utratą wsparcia, nie porusza-
ją danego tematu – wyjaśnia męż-
czyzna.

Inaczej sprawę widzi wójt Bar-
bara Nowakowska, którą poprosili-

śmy o komentarz.
– Zatrudnianie pracowników 

odbywa się zgodnie z ustawą o pra-
cownikach samorządowych i proce-
durą naboru na wolne stanowisko 
– mówi Nowakowska. – Konkurs 
przeprowadza specjalnie powołana 
w tym celu komisja w składzie: se-
kretarz gminy, kierownik referatu, 
do którego prowadzony jest na-
bór oraz osoba posiadająca wiedzę 
z zakresu danego stanowiska pra-
cy. Komisja w pierwszej kolejności 
bada czy złożone oferty spełniają 
wymogi formalne. Jeżeli nie ma 
zastrzeżeń, odbywa się kolejny 
etap postępowania. Przeprowa-
dzane są rozmowy kwalifikacyjne 
z kandydatami. Każdy z nich otrzy-
muje ten sam zestaw pięciu pytań 
z trzech bloków tematycznych 
(ustrój samorządu, postępowa-
nie administracyjne oraz pytania 
merytoryczne dotyczące zakresu 
zadań realizowanych na danym 
stanowisku pracy). Spośród kandy-
datów komisja wybiera pięciu naj-
lepszych, a wyniki i rekomendacje 
przedstawia wójtowi, który podej-
muje ostateczną decyzję.

Dokończenie na str. 2

W sobotę (02.12) policjanci 
z prewencji rypińskiej komendy 
pełnili służbę w miejscowości Ur-
szulewo. O godzinie 10.20 zauwa-
żyli vw golfa, który jechał z dużą 
prędkością. Gdy dokonali pomiaru, 
okazało się ze kierowca poruszając 
się w miejscu zabudowanym, pę-
dziłz prędkością 85 km/h.

– Policjanci wydali kierowcy 
sygnał do zatrzymania się, jednak 
ten zlekceważył polecenie, ominął 
ich i przyśpieszając, zaczął uciekać. 
Funkcjonariusze natychmiast uda-
li się w pościg za mężczyzną, przy 
włączonych jednocześnie sygnałach 
dźwiękowych i świetlnych – mówi 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Po krótkim pościgu policjanci 
wyprzedzili golfa i zajeżdżając mu 

drogę, zatrzymali kierowcę. Był 
nim 27-letni mieszkaniec powiatu 
sierpeckiego. W trakcie kontro-
li okazało się dlaczego mężczy-
zna próbował uniknąć spotkania 
z mundurowymi. Badanie alko-
matem wykazało, że w organizmie 
miał ponad 3 promile alkoholu. Nie 
miał też uprawnień do kierowania 
pojazdami.

Teraz mężczyzna odpowie za 
kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości oraz za niezatrzymanie 
się do policyjnej kontroli. Grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności. Po-
nadto odpowie też za wykroczenie, 
tj. jazdę samochodem bez upraw-
nień.

(ak)
 fot. archiwum
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Docenili sportowe osiągnięcia
RyPin  W miniony wtorek podczas sesji rady miasta burmistrz Paweł Grzybowski oraz przewodniczący 
rady Jarosław Sochacki wręczyli stypendia uczniom, którzy mogą się pochwalić wyjątkowymi osiągnięcia-
mi w dziedzinie sportu

Dokończenie ze str. 1
W opinii Barbary Nowakow-

skiej zarzut jakoby zatrudniała 
osoby wyłącznie spoza terenu 
gminy jest również krzywdzący.

– Często w odpowiedzi na 
ogłoszenie o naborze wpływają 
pojedyncze oferty – przyznaje 
wójt. – Zdarza się, że kandydatem, 
który spełnia wszystkie wymogi, 
jest osoba spoza terenu naszej 
gminy. Należy jednak pamiętać 
o tym, że zgodnie z przepisami 
nabór jest wolny i konkurencyj-
ny, a to oznacza, że nie można 
wprowadzać żadnych ograniczeń 
np. dotyczących miejsca zamiesz-

kania. Osoby zatrudniane mu-
szą przede wszystkim spełniać 
wymogi kwalifikacyjne. Pojawia 
się problem z pozyskaniem pra-
cowników z wykształceniem 
technicznym, w tym inżynierów 
budownictwa. Bywają sytuacje, 
że nie ma czasu na naukę i nowo 
zatrudniona osoba musi samo-
dzielnie realizować zadania.

Wyższe wykształcenie nie jest 
już gwarantem otrzymania pracy. 
Co w urzędzie ma robić i jakie za-
dania realizować np. technolog 
żywności czy osoba z wykształce-
niem pedagogicznym?

Wójt nie zgadza się również 

ze stwierdzeniem, że wpływa 
na decyzje związane z wypłatą 
świadczeń socjalnych. Odnosi się 
również do sprawy utworzenia 
nowego stanowiska w lokalnej 
szkole.

– Zadania z zakresu pomocy 
społecznej realizuje GOPS, a de-
cyzje w sprawach świadczeń wy-
daje kierownik placówki – mówi 
Nowakowska. – Wójt ingeruje wy-
łącznie w przypadku skarg bądź 
uwag samych zainteresowanych. 
Od decyzji wydawanych przez 
kierownika GOPS-u służy odwo-
łanie i mieszkańcy z tej możli-
wości korzystają. Co do kwestii 
pracy w szkole, to w związku 
z reformą dyrektor placówki wy-
stąpił z wnioskiem o zwiększenie 
środków na zatrudnienie pracow-

Rogowo

Praca w urzędzie...

W sumie w tym roku przyzna-
no 16 jednorazowych nagród pie-
niężnych.

– Bardzo się cieszę, że sty-
pendia sportowe są kolejną formą 
wspierania zdolnych dzieci i mło-
dzieży naszego miasta – mówi bur-
mistrz Paweł Grzybowski. – Szero-
ko rozumiana aktywność sportowa 
jest niezwykle ważnym czynnikiem 
w rozwoju każdego człowieka. To 
nie tylko stara zasada „w zdrowym 

ciele zdrowy duch”, ale poprzez 
sport kształtujemy wiele aspektów 
naszej osobowości. To stypendium 
oprócz tego, że jest nagrodą za pra-
cę, dobre wyniki i promowanie na-
szego miasta na terenie kraju, jest 
bodźcem motywacyjnym do pracy 
nad sobą.

Wśród nagrodzonych znalazła 
się Oliwia Głowacka z Rypińskiego 
Uczniowskiego Klubu Pływackiego 
„Sejwal”. W minionym roku zawod-

niczka zajęła czołowe miejsca pod-
czas  Indywidualnych Mistrzostw 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego w pływaniu. Dodatkowo jest 
złotą i srebrną medalistką ogólno-
polskich zawodów rozgrywanych 
na pływalni olimpijskiej Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego. 
Trenerem utalentowanej Oliwii  
jest Karolina Topolewska.

W gronie stypendystów zna-
lazły się również zawodniczki  

Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Trójka”. Alicja Olszewska, Alek-
sandra Pilarska, Agata Rochowicz, 
Martyna Stefańska oraz Julia Wolak 
z powodzeniem startowały w sze-
regu imprez lekkoatletycznych w 
2016 roku. Dziewczyny na co dzień 
trenują pod okiem Krzysztofa Ste-
fańskiego.

Doceniono również zawodni-
ków UKS „Orlik” wraz z trenerem 
Bartoszem Sobierajskim. Stypen-

dia otrzymali: Szymon Bonisławski, 
Kacper Dreśliński, Dorian Figlewski, 
Patryk Januszewski, Konrad Jani-
szewski, Bartosz Krajewski, Kajetan 
Rycharski, Jakub Wrzosiński, Jakub 
Zabudź oraz Krystian Żbikowski. 
Uczniowie  grając w finale woje-
wódzkim Gimnazjady w piłce noż-
nej, zajęli czwarte miejsce.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

nika administracyjnego w miej-
sce stanowiska wicedyrektora. 
Zaszła konieczność utworzenia 
w największej szkole sekretaria-
tu. Chcąc nie generować dodat-
kowych kosztów, do tej pracy 
została oddelegowana stażyst-
ka z urzędu gminy zatrudniona 

w ramach prac interwencyjnych. 
Po wygaśnięciu umowy decyzję 
co do zatrudnienia konkretnej 
osoby podejmie samodzielnie dy-
rektor szkoły jako pracodawca.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Doceniono również zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka”Podziękowania i gratulacje złożył m. in. burmistrz Paweł Grzybowski

Wśród publiczności zasiedli rodzice oraz trenerzy
Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymała Oliwia Głowacka 
(na zdjęciu pierwsza od prawej) z klubu Sejwal
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Mieszkańcy nie chcą chlewni
GMINA ROGOWO  Jest inwestor, który chce wybudować chlewnię w Rumunkach Likieckich. Ale zanim in-
westycja może znaleźć się na zaawansowanym etapie, już wzbudza zdecydowane protesty mieszkańców

Do redakcji CRY już kilkana-
ście dni temu zgłosił się Czytelnik, 
który alarmował o trudnej sytu-
acji jego oraz sąsiadów. Gdy tylko 
ludzie dowiedzieli się o planowa-
nej inwestycji, podnieśli zdecydo-
wany sprzeciw. - Moja działka są-
siaduje z jednej strony z działką, 
na której ma powstać chlewnia. 
Najgorsze, że to ma być ogromny 

obiekt na 40 tys. tuczników. Gdy 
decydowałem o budowie domu, 
nie miałem pojęcia o tak uciążli-
wej inwestycji. Z sąsiadami skła-
daliśmy do gminy petycję. Mamy 
nadzieję, że sprawa nie dojdzie do 
skutku - mówi Roman Dudziński 
z Rumunek Likieckich.

Z pytaniami o inwestycję 
oraz o jej etap zwróciliśmy się 

do wójt Barbary Nowakowskiej. 
Przyznała ona, że potencjalny in-
westor złożył stosowny wniosek, 
ale przede wszystkim zaznaczyła, 
że wszystko odbywa się zgodnie 
z literą prawa.

– Każdy wniosek składany 
w urzędzie musi być przyjęty 
i rozpatrzony zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. Biorąc pod 
uwagę zasady ogólne kodeksu 
postępowania administracyjnego 
postępowanie prowadzone jest 
przez organ taki jak gmina i nie 
może być prowadzone pod kątem 
wyszukiwania możliwości praw-
nych zablokowania np. inwesty-
cji. Złożony wniosek musi być 
zbadany pod kątem formalno-
prawnym. Jeżeli są jakiekolwiek 
wątpliwości bądź braki, należy je 
wyjaśnić w toku postępowania 
i żądać uzupełnienia dokumen-
tacji. Dopiero po wyjaśnieniu 
wątpliwości i zebraniu całego 
materiału w sprawie dokonuje się 
rozstrzygnięcia. W tym przypad-
ku wydaje się decyzję pozytywną 
bądź negatywną, od której słu-

żą stronie środki odwoławcze – 
mówi Barbara Nowakowska.

Jak zapewnia wójt, ewentual-
ne protesty mieszkańców w spra-
wie budowy chlewni będą brane 
pod uwagę. Toczące się postępo-
wanie musi być z udziałem spo-
łeczeństwa. Nie tylko strony, ale 
również mieszkańcy, organizacje 
społeczne mają prawo wnosić 
swoje uwagi i zastrzeżenia. Taki 
sprzeciw w przypadku inwesty-
cji w miejscowości Rumunki Li-
kieckie zgłosiło 765 mieszkańców 
gminy Rogowo, 51 mieszkańców 
gminy Skępe, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Jeziora Urszulewo, 4 
strony postępowania i 3 miesz-
kańców spoza gminy Rogowo in-
dywidualnie.

Postępowanie jest na etapie 
wnoszenia uwag do raportu od-
działywania na środowisko dla tej 
inwestycji. Do inwestora przesła-
no 64 uwagi i określono zakres 
wymagający wyjaśnienia, m. in. 
dotyczące usytuowania budyn-
ków, obciążeń dróg dojazdowych, 
sposobu zagospodarowania gno-

jowicy, zaopatrzenia w wodę itp. 
Sprawa będzie jeszcze z całą pew-
nością konsultowana społecznie.

– Na dzień dzisiejszy oprócz 
wniosku i raportu jest zbyt mało 
danych, aby rozwiać wszelkie 
wątpliwości i odpowiedzieć na 
wszystkie pytania mieszkańców. 
Oczywiście przewidujemy spo-
tkania z mieszkańcami z własnej 
inicjatywy i na wniosek miesz-
kańców. Po otrzymaniu odpo-
wiedzi od inwestora dokonamy 
ponownej analizy wniosku i do-
konamy oceny czy wniosek speł-
nia wszystkie wymogi formalno-
prawne – zapewnia wójt Barbara 
Nowakowska.

Jak widać, gmina zapewnia, 
że dochowane zostaną wszel-
kie normy prawne, a mieszkań-
cy będą mieli jeszcze niejedną 
okazję do wypowiedzenia się 
w sprawie. Ale ich zdanie raczej 
się nie zmieni. W końcu mało kto 
chciałby mieszkać w sąsiedztwie 
ogromnych chlewni. Do sprawy 
wrócimy.

(ak), fot. ilustracyjne

Gmina Rypin

Poszukiwany zatrzymany
44-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego spowodował kolizję i uciekł z miejsca 
zdarzenia. Następnego dnia już był w rękach policjantów. Okazało się dodatkowo, 
że był poszukiwany i miał zakaz kierowania pojazdami.

W niedzielę (03.12) w godzinach 
wieczornych dyżurny rypińskiej 
policji został powiadomiony o zda-
rzeniu drogowym w miejscowości 
Godziszewy. Skierowani na miejsce 
policjanci z drogówki potwierdzi-
li zgłoszenie. Ustalili, że kierujący 
renault nie zachował bezpiecznego 
odstępu podczas wymijania ciągni-
ka siodłowego z naczepą.

– W wyniku tego doszło do 
zderzenia tych pojazdów. Na miej-
scu okazało się jednak, że kierowca 

renault uciekł z miejsca zdarzenia 
przed przybyciem mundurowych. 
Sprawa trafiła do policjanta ze-
społu ds. wykroczeń, który szybko 
ustalił kim był kierowca i gdzie się 
ukrywa sprawca – mówi Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

W poniedziałek (04.12) funkcjo-
nariusz udał się pod wytypowany 
adres i zatrzymał mężczyznę. Był 
nim 44-letni mieszkaniec powiatu 
rypińskiego. Podczas wykonywania 
czynności mundurowy ustalił też, 

że mężczyzna posiada zakaz kiero-
wania pojazdami mechanicznymi, 
a także jest poszukiwany do odby-
cia kary pozbawienia wolności za 
wcześniejsze przestępstwa. Jeszcze 
tego samego dnia 44-latek został 
odkonwojowany do Zakład Karne-
go we Włocławku.

Dodatkowo odpowie też za 
spowodowanie kolizji oraz naru-
szenie zakazu sądowego. Grozi mu 
do 3 lat pozbawienia wolności.

(ak)

19-latek zwyzywał 
pracownicę MOPS-u
19-letni mieszkaniec Rypina usłyszał zarzut zniewa-
żenia funkcjonariusza publicznego. Agresywny męż-
czyzna wyzywał asystentkę rodziny, która wykonywa-
ła czynności służbowe. Noc spędził w areszcie, bo był 
pijany.

Rypin

W środę (29.11) rypińska policja 
została powiadomiona o awantu-
rującym się mężczyźnie dobijają-
cym się do mieszkania zgłaszającej, 
w którym przebywała z asystentką 
rodziny. Ze zgłoszenia wynikało, że 
znany jej 19-latek jest agresywny 
i wulgarny w stosunku do pracow-
nicy ośrodka pomocy społecznej, 
która przyjechała na kontrolę.

– Przybyli na miejsce policjanci 
zastali mężczyznę oraz zgłaszającą, 
która wyszła z mieszkania wspól-
nie z pracownikiem ośrodka. Agre-
sywny 19-latek został zatrzymany 

przez funkcjonariuszy i noc spędził 
w policyjnym areszcie. Alkotest wy-
kazał u niego ponad promil alkoho-
lu – mówi Dorota Rupińska z KPP 
Rypin.

W czwartek (30.11) na podsta-
wie zebranych dowodów mężczy-
zna usłyszał zarzut znieważenia 
funkcjonariusza publicznego pod-
czas i w związku z wykonywaniem 
czynności służbowych. Za to prze-
stępstwo kodeks karny przewiduje 
karę do 1 roku pozbawienia wolno-
ści.

(ak), fot. KPP Rypin

Gmina Wąpielsk

Uratowali życie 69-latce
69-letnia kobieta mająca kłopoty ze wzrokiem wyszła z domu i nie wróciła. Po-
szukiwali jej policjanci i sąsiedzi. Sierż. sztab. Marcin Jackowski oraz st. sierż. Ka-
mil Słomiński odnaleźli ją leżącą w rowie i przekazali pod opiekę rodziny.

W miniona środę (29.11) wie-
czorem dyżurny KPP w Rypinie 
odebrał zgłoszenie o możliwości 
zaginięcia 69-letniej kobiety na te-
renie gminy Wąpielsk, która wyszła 
z domu i nie wróciła. Dodatkowo 
zgłaszający przekazał, że kobieta 
ma problemy ze wzrokiem.

– Do akcji zostali skierowani 
policjanci będący w służbie, którzy 
natychmiast zaczęli przeczesywać 

pobliskie tereny. Do pomocy za-
angażowali się również sąsiedzi. Po 
niespełna godzinie policjanci z pa-
trolówki: sierż. sztab. Marcin Jac-
kowski oraz st. sierż. Kamil Słomiń-
ski odnaleźli kobietę leżącą w rowie 
melioracyjnym oddalonym od 
domu ok. 400 m. Kobieta nie wie-
działa gdzie się znajduje, uskarżała 
się na zimno oraz bóle. Jednocze-
śnie na miejsce zostało wezwane 

pogotowie ratunkowe – mówi Do-
rota Rupińska z KPP Rypin.

Funkcjonariusze przepro-
wadzili kobietę do jej miejsca za-
mieszkania i przekazali pod opiekę 
rodziny oraz przybyłej na miejsce 
załodze karetki pogotowia. Dzięki 
pełnemu zaangażowaniu i szybkiej 
reakcji rypińskich funkcjonariuszy 
nie doszło do tragedii.

(ak), fot. KPP Rypin
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Dom dziecka 
do remontu

RYPIN  Ponad 1 mln złotych kosztować będzie przebudowa 
rypińskiego domu dziecka. 28 listopada władze powiatu podpi-
sały z wykonawcą stosowną umowę

W spotkaniu udział wzięli m. 
in. starosta Zbigniew Zgórzyński, 
a także samorządowcy oraz pra-
cownicy samorządów z terenu po-
wiatu rypińskiego. Celem rozmów 
było przedstawienie samorządom 
szczegółów realizacji projektu 
i zainteresowanie władz lokal-
nych uczestnictwem w programie. 
W ramach „Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa” spółka IRIS 
Telecommunication Poland będzie 
uczestniczyła w projektowaniu 
oraz budowie sieci światłowodo-
wych w trzynastu regionach Polski 
centralnej i północno-wschodniej. 
Infrastruktura sieci światłowodo-

wych pozwoli na doprowadzenie 
zaawansowanych technologicznie 
łączy szerokopasmowych o pręd-
kościach transmisji powyżej 100 
Mb/s, do ponad 400 tys. domów 
i ponad 2650 szkół m. in. w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim.

Planowana inwestycja obejmu-
je swoim zasięgiem w dużej części 
obszary wiejskie. Województwo 
kujawsko-pomorskie zostało po-
dzielone na trzy podregiony tj. byd-
gosko-toruński, grudziądzki i ino-
wrocławski. Powiat rypiński został 
zakwalifikowany do Podregionu 7 
Obszar Grudziądzki, który obejmie 
łącznie 229 placówek oświatowych 

i 10.471 gospodarstw domowych. 
W samym powiecie rypińskim licz-
ba placówek włączonych do projek-
tu wynosi 35, z kolei gospodarstw 
domowych 1245.

– Podejmuję niezbędne dzia-
łania w celu realizacji projektu na 
naszym terenie w pierwszym jego 
etapie tj. do połowy sierpnia 2018 r. 
Jednocześnie zwracam się z prośbą 
do mieszkańców powiatu rypiń-
skiego o wyrozumiałość i umożli-
wienie wdrożenia projektu – mówi 
starosta Zbigniew Zgórzyński.

(red), fot. Starostwo 
Powiatowe w Rypinie

– Ekipa remontowa zosta-
ła wybrana w drodze przetargu 
– mówi starosta Zbigniew Zgó-
rzyński. – Wykonawca zapewnia, 
że zrealizuje wszystkie zadania 
do maja przyszłego roku. Chce-
my poprawić komfort mieszkania 
dzieci w naszej placówce oraz do-
stosować obiekt do obowiązują-

cych wymogów prawnych. Prace 
remontowe zostaną zorganizo-
wane w taki sposób, aby nie za-
kłócały funkcjonowania placówki. 
Mam nadzieję, że po zakończeniu 
całego projektu budynek nie bę-
dzie odbiegać od współczesnych, 
obecnie powstających i umożli-
wi skuteczniejsze przygotowanie 

wychowanków do przyszłego ży-
cia w rodzinie.

W ramach robót ogólno-
budowlanych nastąpią zmiany 
w zakresie układu funkcjonal-
nego budynku. Zaplanowane 
prace obejmują również wymia-
nę wewnętrznej instalacji wod-
nej, kanalizacyjnej, elektrycznej 
i przeciwpożarowej. Dodatkowo 
powstanie m. in. podjazd dla 
osób niepełnosprawnych. Nastą-
pi wymiana zarówno rynien i rur 
spustowych jak i nawierzchni ta-
rasu. Projekt przewiduje również 
zakup wyposażenia do obiektu 
i wykonanie nowego placu zabaw. 
Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma Tymbud z Maszewa Dużego. 
Wartość zadania opiewa na kwotę 
ponad 1 mln zł, z czego 50 proc. 
stanowi dofinansowanie z fundu-
szu EFRR.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Powiat

Będzie szybki internet
28 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami firmy IRIS Telecommunication Poland. Już wkrótce w regio-
nie zbudowana zostanie sieć światłowodowa z szybkim internetem.

Stypendia 
dla zdolnych
Uczniowie szkół dla których organem prowadzącym 
jest powiat rypiński odebrali stypendia z rąk mar-
szałka Piotra Całbeckiego.

Powiat

– W kujawsko-pomorskiem 
od lat wspieramy finansowo 
uzdolnioną młodzież, korzystając 
ze środków z budżetu wojewódz-
twa oraz przygotowując duże 
projekty stypendialne finanso-
wane ze środków unijnych. Mamy 
nadzieję, że taka zachęta będzie 
dla młodzieży motywacją do pra-
cy i bodźcem do osobistego roz-
woju. Duża w tym rola rodziców 
i pedagogów, którzy wspierają 
postępy młodych ludzi – podkre-
śla marszałek Piotr Całbecki.

Mateusz Podlaski (Zespół 
Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej 
w Rypinie), Michał Szczepański 
(Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława 
Lissowskiego w Rypinie) oraz Do-
minik Markowski (Zespół Szkół Nr 
2 im. Unii Europejskiej w Rypinie) 
otrzymali stypendia w ramach 
dorocznej marszałkowskiej po-
mocy stypendialnej dla uczniów 
dziennych liceów i techników. Za-
rząd województwa przyznał łącz-
nie 73 stypendia na rok szkolny 
2017/2018. Podczas uroczystości 
w toruńskim Planetarium mar-

szałek Piotr Całbecki wręczył sty-
pendystom okolicznościowe dy-
plomy oraz listy gratulacyjne dla 
rodziców. W uroczystości uczest-
niczyli także starosta Zbigniew 
Zgórzyński oraz wicedyrektorzy 
naszych szkół.

Wkrótce poznamy także wy-
niki naborów w dwóch unijnych 
projektach stypendialnych – 
„Prymus Kujaw i Pomorza” oraz 
„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomo-
rza” – w ramach których marszał-
kowskie wsparcie otrzyma ponad 
2 tysiące uzdolnionych uczniów.

Kandydatów do stypendiów 
zgłaszały starostwa powiatowe 
i miasta na prawach powiatu. 
Wsparcie z budżetu województwa 
trafi do uczniów, którzy osiągają 
dobre wyniki w nauce, preferen-
cje mieli między innymi miesz-
kańcy mniejszych miejscowości. 
Wysokość pomocy to 300 złotych 
miesięcznie na okres 10 miesięcy 
(od września 2017 roku do czerw-
ca 2018 roku).

(red), fot. Szymon 
Zdiebło/Tarantoga.pl

RYPIN Ukradła świece 
3 grudnia o godz. 19:39 w Rypinie, w jednym ze sklepów 50-

letnia mieszkanka powiatu rypińskiego, wykorzystując nieuwagę per-
sonelu, dokonała kradzieży świecy wart. ok. 6 zł. Kobieta została ujęta 
przez personel sklepu i przekazana policjantom. Za swój czyn została 
ukarana mandatem karnym.

RYPIN Konieczny makijaż
30 listopada o godz. 10:41 w Rypinie w jednym ze sklepów 

58-letnia mieszkanka powiatu rypińskiego, wykorzystując nieuwagę 
personelu, dokonała kradzieży błyszczyka do ust wart. ok. 9 zł. Została 
ujęta przez personel sklepu i przekazana policjantom. Kobieta została 
ukarana mandatem karnym.

RYPIN Potrzebował butelek
30 listopada o godz. 12:10 w jednym ze sklepów 27-letni miesz-

kaniec Rypina dokonał kradzieży skrzynki z butelkami po piwie wart. 50 
zł. Został zatrzymany przez personel sklepu i przekazany policjantom. 
Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

(red)

na sygnale
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– Zdarzają się sytuacje, że ro-
dzice biologiczni nie są w stanie 
zapewnić swoim dzieciom opieki 
i wychowania – mówi kierownik 
Katarzyna Bilicka. – Przyczyny 
mogą być różne, np. choroba, al-
koholizm, brak podstawowych 
kompetencji wychowawczych. Bar-
dzo często ostatecznym wyjściem 
z takiej sytuacji jest umieszcze-
nie dziecka w pieczy zastępczej. 
Dlatego poszukujemy osób, które 
w swoich sercach znajdą miejsce 
na jeszcze jedną miłość.

Kandydaci przechodzą od-
powiednie szkolenie, po którym 
uzyskują opinię dotyczącą predys-
pozycji do pełnienia funkcji rodzica 
zastępczego. Zainteresowane oso-
by powinny również posiadać od-
powiednie warunki mieszkaniowe 
oraz mieć stałe źródło utrzymania 

i nie być w przeszłości karane.
– Z naszej strony zapewniamy 

stałą pomoc koordynatora rodzin-
nej pieczy zastępczej oraz pomoc 
psychologiczną. Rodziny zastęp-
cze co miesiąc otrzymują również 
odpowiednie środki finansowe na 
utrzymanie dziecka – dodaje Kata-
rzyna Bilicka.

Na terenie powiatu rypińskie-
go funkcjonuje obecnie 18 rodzin 
zastępczych, a jedną z nich tworzą 
Barbara i Waldemar Bettin z miej-
scowości Tomkowo.

– Wszystko zaczęło się od wi-
zyty w ośrodku preadopcyjnym 
– przyznają zgodnie. – Porusze-
ni widokiem dzieci oczekujących 
miłości postanowiliśmy działać. 
Rozpoczęliśmy specjalne szkole-
nie, podczas którego przedstawio-
no nam dzieci, które miały z nami 

w przyszłości zamieszkać. Rodzi-
ną zastępczą jesteśmy już blisko 
dziesięć lat, a od dwóch pełnimy 
funkcję rodzinnego domu dziecka. 
Decyzja musi być w pełni przemy-
ślana oraz wypracowana i przedys-
kutowana ze wszystkimi członkami 
rodziny. Obecnie opiekujemy się 
siedmiorgiem dzieci w wieku od 4 
do 16 lat. Chcemy, aby nasze pocie-
chy aktywnie spędzały czas wolny 
oraz rozwijały zdolności i pogłębia-
ły swoją wiedzę.

Jak podkreślają rodzice zastęp-
czy z Tomkowa, dzieci nie tylko od 
nich czerpią, ale również wiele im 
dają. W związku z tym zachęcają do 
tworzenia rodzin zastępczych, któ-
rych wciąż jest za mało.

– Bycie rodzicem zastępczym 
to duża odpowiedzialność, ale też 
ogromna radość – twierdzą Bet-
tinowie. – Zachęcamy wszystkich 
ludzi, którym dobro dzieci leży na 
sercu, żeby poświęcili choć chwilę 
i zastanowili się, czy mogliby w ja-
kikolwiek sposób pomóc. Niekiedy 
taka myśl jest „ziarnem”, które za-
kiełkuje dopiero po latach, ale tak 
poważna decyzja wymaga rozwagi. 
Należy pamiętać, jak wiele jeszcze 
dzieci oczekuje na prawdziwe ro-
dziny, w których mogłyby wycho-
wywać się w normalnych i spokoj-
nych warunkach. Dzieci w zamian 
potrafią dać tak wiele miłości. 
Warto, by każdy zastanowił się, co 
może zrobić, żeby na ich buziach 
zagościł uśmiech.

Tekst i fot. Adam Wojtalewicz

Barbara i Waldemar Bettin tworzą wyjątkową rodzinę

Potrzeba ludzi 
wielkiego serca

RYPIN  Brakuje rodzin zastępczych, a liczba potrzebujących 
dzieci niezmiennie rośnie. Kandydatów szuka Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Rypinie

R
 E K L A M

 A

*

*

*

* Oferta ważna do wyczerpania zapasu

RYPIN Chciała 
ładnie wyglądać
29 listopada o godz. 

10:12 w jednym ze sklepów 25-letnia 
mieszkanka powiatu rypińskiego, 
wykorzystując nieuwagę personelu, 
ukradła dwa opakowania lakieru do 
paznokci o wart. ok. 45 zł. Kobieta 
została zatrzymana przez personel 
sklepu i przekazana policjantom. 
Wobec kobiety zastosowano postę-
powanie mandatowe.

RYPIN Płonący materac
25 listopada do komendy 

PSP wpłynęło zgłoszenie o palącym 
się budynku przy ulicy Rzeźniczej. 
Strażacy zastali na miejscu palący 
się materac w pomieszczeniu na 
parterze budynku mieszkalnego. Ra-
townicy z linią gaśniczą oraz w spe-
cjalistycznym sprzęcie weszli do 
pomieszczenia i po rozpoznaniu zlo-
kalizowali palący się materac. W dzia-
łaniach udział brały zastępy OSP Ko-
walki oraz dwa samochody z KP PSP 
w Rypinie.

(red)

na sygnale

Rypin

Areszt za rozbój
Nawet do 12 lat za kratami grozi 18-letniemu miesz-
kańcowi Rypina, który jest podejrzany o rozbój. Na-
pastnik zaatakował idącego mężczyznę i ukradł mu 
telefon komórkowy. Następnego dnia sprawca był już 
w rękach policjantów.

W czwartek (30.11) rypiński 
sąd zastosował 3 miesiące tym-
czasowego aresztowania wobec 
18-letniego mieszkańca Rypina za 
dokonanie rozboju. Mężczyzna w 
poniedziałek wieczorem (27.11) na 
jednej z ulic miasta, zachodząc od 
tyłu przechodzącego mężczyzny, 
zasłonił mu oczy, przewrócił go 
na ziemię, zaczął uderzać, a na-
stępnie zabrał mu telefon komór-
kowy.

– Zaatakowany mężczyzny 
w trakcie szarpaniny zdołał jed-
nak zauważyć kim był napastnik. 
O całym zajściu poinformował 

dyżurnego policji, który sprawę 
przekazał kryminalnym. Poli-
cjanci natychmiast przestąpili do 
zbierania dowodów w sprawie. 
Zabezpieczyli ślady oraz przesłu-
chali świadków – mówi Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Na tej podstawie następnego 
dnia rano policjanci zatrzymali 
wytypowanego mężczyznę, któ-
remu przedstawili zarzut dokona-
nia rozboju. Za ten czyn grozi mu 
do 12 lat pozbawienia wolności.

(ak)
 fot. KPP Rypin
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Huczne andrzejki u seniorów
RYPIN  Blisko 80 seniorów bawiło się na andrzejkowej imprezie zorganizowanej przez Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów z Rypina. Nie obyło się bez tradycyjnego lania wosku

– Z wielką radością gościmy se-
niorów z Golubia-Dobrzynia, Brod-
nicy i Górzna – mówi Jadwiga Dą-
browska, przewodnicząca związku. 
– Przygotowaliśmy wiele atrakcji 
i niespodzianek. Cieszy nas dzisiej-
sza frekwencja i już teraz myślimy 
o organizacji kolejnego spotkania.

Do zabawy uczestników 
czwartkowej imprezy nie trzeba 
było namawiać, parkiet był pełen 
tańczących par do późnych go-
dzin nocnych. O muzyczną oprawę 
spotkania zadbał rypiński zespół 
Liberta, który tworzą Agata Ka-
niewska oraz Roman Smólczyński. 
Wokalno-instrumentalny duet za-
grał wiele znanych i lubianych od 
lat utworów. Na parkiecie panowa-

ła wyjątkowa atmosfera, a pląsom 
nie było końca. Seniorzy tańczyli 
w parach i solo, w kółeczku i wę-
żykiem.

– Od trzech lat należę do ry-
pińskiego związku – opowiada 
Wiesława Rospirska, mieszkanka 
Głowińska. – Muzyka i atmosfera 
jest wspaniała, tak więc wszyscy 
bawimy się wyśmienicie.

Miłym akcentem czwartko-
wej imprezy był słodki podarunek 
dla uczestników zabawy. Podczas 
czwartkowego spotkania nie mo-
gło również zabraknąć tradycyj-
nych wróżb. Seniorzy lali wosk 
i odczytywali przyszłość analizując 
kształt cienia rzuconego przez za-
stygły wosk. Przepowiednie wywo-

łały dużo uśmiechu wśród gości. Po 
raz kolejny okazało się, że seniorzy 
potrafią wspaniale się bawić i mają 
niespożytą energię.

– Zabawę należy zaliczyć do 
udanych  – przyznaje Anna Lau-
dencka, członkini związku. – Trady-
cyjnie na pochwałę zasługuje zespól 
muzyczny, który przygrywa skocz-
ne i znane melodie. Wszyscy bez 
wyjątku potrzebujemy kontaktu 
z drugim człowiekiem. Zazwyczaj, 
podczas naszych spotkań porusza-
my różne tematy oraz wymienia-
my się doświadczeniami. Przejście 
na emeryturę nie musi oznacza 
siedzenia przed telewizorem.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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odrestaurują cmentarz
SKRWILNO  Gmina Skrwilno od lipca 2016 roku poprzez umowę użyczenia z Parafią Św. Anny w Skrwilnie 
weszła w posiadanie nekropolii właścicieli Skrwilna oraz Okalewa. Celem zawarcia umowy jest odrestauro-
wanie oraz konserwacja kwater

W pierwszej kolejności roz-
poczęto działania przy kwate-
rze grobowej rodu Chełmickich, 
której charakterystycznymi ele-
mentami są piękne, marmurowe 
rzeźby aniołów. Ród Chełmickich 
herbu Nałęcz reprezentował starą 
szlachtę dobrzyńską i zarządzał 
majątkiem okalewskim. W obrę-
bie kwatery pochowanych jest 
kilka pokoleń.

Historia pokoleń
Ignacy Chełmicki i jego żona 

Kordulia z Lasockich Chełmicka 
byli właścicielami dóbr okalew-
skich w latach 1816-1853. Adolf 
Chełmicki i Władysława z Karn-
kowskich Chełmicka byli zarząd-
cami tych dóbr w 1853 r. Ich syn 
Adrian Chełmicki zarządzał ma-
jątkiem w latach 1912-1933. Znaj-
dują się tu również nagrobki Ku-
negundy z Lasockich Mioduskiej 
– żony sędziego ówczesnego po-
wiatu lipnowskiego oraz jej córki 
Anny z Mioduskich Karnkowskiej. 
Pochowana jest tu także Janina 
Wybicka – niewątpliwie spowi-
nowacona z autorem Hymnu Pol-
skiego.

Kwatera stanowi dokument 
lokalnej i głęboko zakorzenionej 
historii. Adrian Chełmicki sfi-
nansował znaczną część budo-
wy kolejki wąskotorowej, która 
funkcjonowała w ówczesnych la-
tach na terenie gminy Skrwilno. 
Działał on czynnie gospodarczo 
oraz interesował się ornitologią. 
Na jego nagrobku widnieje na-

pis: „Filomata pomorski, pionier 
automobilizmu i lotnictwa”, co 
świadczy o jego szerokich za-
interesowaniach. Z kolei Ignacy 
Chełmicki ufundował budowę 
Kościoła Matki Boskiej Szkaplerz-
nej w Okalewie jako ówczesnej 
kaplicy dworskiej.

Poza niewątpliwie cenną war-
tością historyczną kwatera ta po-
siada również niekwestionowaną 
wartość artystyczną. Na najwięk-
szą uwagę zasługują tu rzeźby 
aniołów: Anioła Smutku i dwóch 
Aniołów Modlitwy. Rzeźby te 
zostały wykonane z marmuru 
karraryjskiego i sprowadzone zo-
stały z Włoch. Wykonał je dobrze 
wyszkolony włoski rzeźbiarz.

Ratować perełkę
– Podpisaliśmy stosowną 

umowę z płocką diecezją na 15 

lat, następnie pozyskaliśmy dota-
cje. Przed nami przeprowadzenie 
przetargu na prace konserwator-
skie, ale i budowlane. Czas na wy-
konanie zadania mamy do końca 
sierpnia 2018 r. Mam nadzieję, że 
po tej dacie cmentarz parafialny 
w Skrwilnie odżyje. Obecnie jest 
w strasznym stanie, a to przecież 
prawdziwa perełka, świadcząca 
o dorobku naszej miejscowości 
i przede wszystkim zasłużonych 
ludzi z nią związanych – mówi 
wójt Dariusz Kolczyński.

Na chwilę obecną stan za-
chowania zabytku jest bardzo zły 
i wymaga podjęcia natychmiasto-
wych prac konserwatorskich i re-
stauratorskich. Koszt przedsię-
wzięcia został oszacowany na ok. 
440 000 zł. Pozyskanie tak dużej 
sumy z jednego źródła okazało 

się niemożliwe. Dlatego też gmi-
na Skrwilno podzieliła prace na 
dwa etapy.

Umowa podpisana
27 września br. podpisano 

umowę na realizację projektu pt. 
”Zwiększenie atrakcyjności obiek-
tów kultury poprzez renowację 
mogiły dziedziców na Cmentarzu 
Parafialnym w Skrwilnie”. Całko-
wita kwota realizacji projektu to 
207 tys. zł, z czego 132 tys. zł to 
dofinansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 przy udziale środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

Projekt wpisuje się w zało-
żenia Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2016-2023 i składany był 
za pośrednictwem Lokalnej Gru-

py Działania Gmin Dobrzyńskich 
Region Północ. Prace przewidzia-
ne na tym etapie skupione będą 
przede wszystkim na robotach 
ziemnych. Usunięte zostaną kar-
py wyciętych drzew znajdujące 
się w bezpośrednim sąsiedztwie 
kwatery. Wymienione zostaną 
podwaliny pod ogrodzenie, pły-
ty nagrobne oraz żeliwny krzyż. 
Wykonana zostanie nowa płyta 
centralna, na której posadowione 
są rzeźby aniołów. Nawierzchnia 
wyposażona zostanie w drenaż 
rurowy w celu poprawy odpły-
wu wód opadowych z wnętrza 
kwatery. Powstanie nowe wejście 
na teren kwatery, do którego zo-
stanie wykorzystana oryginalna 
furtka.

Drugi etap związany będzie 
z konserwacją poszczególnych 
elementów kwatery: rzeźb, płyt 
nagrobnych, kamiennego krzy-
ża, żeliwnej kapliczki, żeliwnego 
krzyża oraz żeliwnego ogrodze-
nia. Część tych elementów zo-
stanie przetransportowana do 
pracowni konserwatorskiej, gdzie 
zostaną one odnowione oraz 
uzupełnione o brakujące elemen-
ty. Marmurowe rzeźby aniołów 
zostaną poddane pracom konser-
watorskim na miejscu. Ten etap 
oszacowany jest na kwotę ok. 230 
000 zł. Gmina Skrwilno będzie 
starać się o pozyskanie dofinan-
sowania z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

(ak), fot. UG Skrwilno

Rypin

200 słów o Rypinie  
We wtorkowe popołudnie 5 grudnia w rypińskiej 
książnicy odbyła się gala Konkursu Prozatorskiego 
im. Aleksandra Główczewskiego. Nagrody odebrali 
młodzi literaci, a spotkanie było też okazją do przy-
pomnienia sylwetki wybitnego rypinianina.

Dr Aleksander Główczewski 
pracował w Instytucie Literatury 
Polskiej UMK w Toruniu. Pomagał 
także rypińskiej bibliotece przy 
okazji konkursu Rypiński Album 
Poetycki, będą członkiem, a następ-
nie przewodniczącym jury. Opra-

cował też wstęp do tomiku poezji 
„Barwy życia” dla klubu literackiego 
im. Edwarda Walasiewicza. 

Inicjatywa upamiętnienia 
zmarłego w zeszłym roku dr Głów-
czewskiego wyszła od pocho-
dzącego z Rypina prof. Jarosława 

Mellera, który obecnie pracuje na 
uniwersytecie w Cincinnati w Sta-
nach Zjednoczonych. Z czasem 
pomysł zaowocował stworzeniem 
konkursu prozatorskiego „Rypin 
w 200 słowach”. 

– Dzięki sukcesowi ubie-
głorocznej edycji, mamy szansę 
realizować już kolejny konkurs. 
Obecność państwa i aż 27 zgłoszeń 
utwierdza nas w tym, że jest to do-
bry kierunek. Cieszę się, że oficjal-
nie patronat nad konkursem objął 
dziekan Wydziału Filologicznego 
UMK – mówi dyrektor MBP Marek 
Taczyński.

We wtorek nagrody odebrali 
laureaci konkursu. Ich prace oce-
niała komisja w składzie: dr hab. 
Anna Skubaczewska-Pniewska, dr 
hab. Maciej Wróblewski i Natalia 
Baran. Zwyciężyła Natalia Kowal-
ska, druga była Hanna Maria Ma-
jewska, a trzeci Damian Balicki. 
Wyróżnienia otrzymali: Angelika 
Wysocka, Krzysztof Balicki.

Konkurs honorowym patrona-
tem objął burmistrz Rypina Paweł 
Grzybowski. 

Tekst i fot. (ToB)

Galę poprowadziły polonistki: Ewa Wesołowska i Wioletta Romanowska

Prace oceniała komisja w składzie (od lewej): Natalia Baran, 
 dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska i dr hab. Maciej Wróblewski

We wtorek młodzież prezentowała konkursowe opowiadania
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Podzielili się czekoladką
RYPIN  Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa zorganizowało świąteczną zbiórkę słodyczy dla dzieci ze 
świetlic terapeutycznych. Każdy chętny mógł wrzucić łakocie do kartonu w Galerii Młyn 2 grudnia

To już druga taka zbiórka 
realizowana przez stowarzysze-
nie. W akcję włączyły się grupy: 
Cykliści Rypin oraz Sejwal Rypin. 
Podczas zbiórki wystąpiła też 
Dziecięco-Młodzieżowa Grupa 
Estradowa. Na darczyńców cze-
kały duże kartony. Można było 
do nich wrzucić słodycze. Zbiórka 
była zorganizowana dla dzieci ze 
świetlic terapeutycznych. Zainte-
resowanie akcją było duże, prze-
chodnie chętnie dokładali coś od 
siebie.

– Zaangażowały się dzieci, 
które w poprzednim roku szły 

z prezentami. Tym razem zbiera-
ją. Rypin lubi takie akcje i zawsze 
się przyłącza. Jest sympatycznie, 
panuje świąteczna atmosfera. Po-
przednim razem dzieci ze świetlic 
bardzo cieszyły się z zebranych 
prezentów – mówi prezes stowa-
rzyszenia Inicjatywa Małgorzata 
Grodzicka. – Świata się nie zmieni, 
ale ten kawałek czekolady może 
wiele. Tu chodzi także o to, żeby 
te dzieci, którym nic nie brakuje, 
uczyć dawania od siebie i dziele-
nia się. Mamy nadzieję, że wolon-
tariat w Rypinie będzie się szerzył 
i że zarazimy ludzi tą ideą.

Każdy, kto wykazał się do-
brym sercem, otrzymał od dzieci 
naklejkę „Jestem wielki – umiem 
się dzielić”. Zachęcamy także do 
przekazywania 1% podatku na 
rzecz Rypińskiego Stowarzyszenia 
Inicjatywa. Pozyskaną kwotę prze-
znaczy na organizację bezpłatnych 
zajęć kreatywnych, warsztatów 
i wycieczek dla dzieci oraz na do-
finansowanie dziecięcych grup 
sportowych i artystycznych z Ry-
pina. 

Daria Szpejenkowska
fot. (daria) i nadesłane
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Nie będzie podwyżek opłat sądowych 

Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się z propozycji nowe-
lizacji Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach 
sądowych. Zmiany miały dotyczyć m.in. kosztów uzyskania roz-
wodu (podwyżka z 600 zł do 2000 zł) czy rozwiązania spółki 
(z 2 do 5 tys. zł). Z 30 do 100 zł miała wzrosnąć także minimal-
na opłata sądowa. 
– Zmiany dotyczące opłat, zawarte w projekcie reformy Kodeksu 
postępowania cywilnego, miały charakter propozycji i jak cała 
reforma zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. 
Z uwagi na negatywne opinie w kwestii opłat Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie będzie podtrzymywać tych propozycji – po-
daje resort na swojej stronie internetowej.

Oszuści znów podszywają się pod ZUS 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed ko-

lejnymi oszustami, działającymi metodą „na pracow-

nika ZUS”. Tym razem podejrzane osoby proponują 

spotkania w sprawie dziedziczenia składek z sub-

konta w zakładzie i konta w OFE. Rzekomo ma to 

być usługa płatna. ZUS przypomina, że pracownicy 

nie dzwonią do klientów z propozycją jakiegokolwiek 

doradztwa � nansowego, a tym bardziej nie chodzą 

z ofertą poradnictwa do domów. 

Rozwiń sport w swojej gminie 

Ruszył nabór wniosków do ministerialnego programu 
„Sport Dla Wszystkich w 2018 r.”. Do� nansowane zostaną 
takie zadania jak m.in. upowszechnianie sportu w rodzinie 
oraz w różnych grupach społecznych czy upowszechnianie 
sportu w środowisku wiejskim. O wsparcie mogą starać się 
organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach 
podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie 
upowszechniania sportu i kultury � zycznej. Wnioski należy 
składać osobiście, drogą pocztową, w formie przesyłki ku-
rierskiej oraz przesłać elektronicznie w systemie AMODIT do 
20 grudnia 2017 r. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie póź-
niej niż do 20 lutego 2018 r. W puli znalazły się aż 24 mln 
zł. Więcej informacji na stronie www.msit.gov.pl. 

Lepsza opieka dla bezdomnych 
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o po-mocy społecznej. Propozycja zakłada m.in. po-wstanie nowego rodzaju placówki opiekuńczej – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Takie instytucje mają zapewnić wsparcie osobom wymagającym częściowej (nie całodobowej) pomocy w zaspokajaniu codzien-nych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Usługi mają być ukierunkowane na wzmacnia-nie aktywności społecznej, co zwiększy szanse na wyjście z bezdomności.  

Kary za cofanie liczników 

Resort sprawiedliwości przygotowuje przepisy, które mają ukrócić pro-
ceder „przekręcania” liczników w używanych samochodach. Za każde 
cofnięcie licznika ma grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzie-
nia. Kara obejmie zarówno zlecającego oszustwo, jak i wykonawcę, 
np. mechanika. Przepisy zadziałają analogicznie w przypadku, gdy 
właściciel auta nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany 
całego licznika na nowy. Przy każdej kontroli policja, straż granicz-
na, Inspekcja Transportu Drogowego, żandarmeria wojskowa i służby 
celne będą miały obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika 
kontrolowanego samochodu. Dane tra� ą do centralnej ewidencji po-
jazdów, dzięki czemu będzie możliwe wykrywanie oszustów. 

Sprawne światła to podstawa 

Policja zainicjowała kampanię „Twoje światła – 
Twoje bezpieczeństwo”, która ma uświadomić, 
jak ważne jest prawidłowe ustawienie świateł 
pojazdu. Kierowcy będą mogli bezpłatnie spraw-
dzić i wyregulować oświetlenie na stacjach kon-
troli funkcjonujących pod patronatem Instytutu 
Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych 
w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. Akcję 
zaplanowano na 9 i 16 grudnia. Dokładny wykaz 
punktów znajduje się na stronie: yanosik.pl/dobre-
swiatla. 

Rozłóż dług w ZUS na raty

Od stycznia przyszłego roku zmienią się zasady opłacania składek. Przed-
siębiorcy będą mogli dokonywać opłat tylko jednym przelewem na swój nu-
mer rachunku składkowego. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na 
wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Jeśli przedsiębiorca posiada zadłużenie 
w ZUS, wówczas bieżące wpłaty najpierw będą pokrywać istniejący dług, 
a dopiero w następnej kolejności będą przypisywane na bieżące należności. 
Można jednak skorzystać z rozłożenia zadłużenia na raty. Dzięki temu przed-
siębiorcy będą mogli spłacić zaległe składki w dłuższym terminie, a ZUS za-
wiesi prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne. Ważne, by osoby, 
które mają zadłużenie z tytułu składek i zgłosiły się do dobrowolnego ubez-
pieczenia chorobowego, spłaciły zaległości lub zawarły z ZUS układ ratalny 
do końca roku. Jeśli tego nie zrobią, od nowego roku mogą wypaść z ubez-
pieczenia chorobowego.
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Zwierzaki pod ochroną 
PRAWO  Hodowla zwierząt futerkowych nie jest popularnym 
działem rolnictwa, a za jakiś czas może zupełnie zniknąć. Więk-
szą ochronę prawną mają mieć nie tylko norki, ale i psy 
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Póki co, prace nad ustawą 
trwają. Rolników może zaintere-
sować plan poszerzenia katalogu 
czynów, które są uważane za znę-
canie się nad zwierzętami. Dojdzie 
tu m.in. trzymanie psów na łań-

cuchu. W okresie przejściowym 
łańcuch ma zostać wydłużony do 
5 metrów. Ze wsi mają także znik-
nąć pseudohodowle psów i kotów 
rasowych. 

Prawo może najbardziej ude-
rzyć w hodowców zwierząt futer-
kowych. Początkowo planowano, 
że tego typu działalność prze-
stanie być legalna po 5 latach od 
wprowadzenia przepisów. Obecnie 
mówi się, że okres vacatio legis zo-
stanie wydłużony do 10 lat. 

Polska jest obecnie drugim co 
do wielkości producentem futer 
w Europie. Rocznie sprzedajemy 
ok. 10 milionów skór! Hodowcy 
są stanowczo przeciw zamykaniu 
tego działu rolnictwa. „Ogranicza-
nie hodowli zwierząt futerkowych 
w Polsce spowoduje wzrost liczby 

hodowanych tych zwierząt w Da-
nii, innych krajach skandynaw-
skich, krajach nadbałtyckich i Ro-
sji. Hodowla przeniesie się do Chin, 
gdzie nie są respektowane jakie-
kolwiek przepisy dotyczące do-
brostanu zwierząt hodowlanych. 
Przeciwnicy hodowli zwierząt fu-
terkowych powinni rozważyć, czy 
lepiej hodować je w dobrych wa-
runkach w Polsce i Europie, czy 
też w innych krajach, w których 
nie ma nadzoru nad dobrostanem 
zwierząt” – czytamy w oświadcze-
niu Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Zwierząt Futerko-
wych. 

Zatrudnienie w branży fu-
trzarskiej znajduje w Polsce ok. 50 
tys. osób. 

(pw)

Ile można dorobić?
1 grudnia zmieniły się kwoty ważne dla dorabiających 
rolników. Otrzymując więcej niż podane limity, nara-
żają się oni na zmniejszenie lub zawieszenie emery-
tury lub renty. 

Finanse

Od początku tego miesiąca 
kwota miesięcznego przycho-
du skutkująca zmniejszeniem 
emerytury lub renty wynosi 70 
proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, czyli 2979 zł. Za-
wieszenie świadczeń następuje, 
gdy rolnik otrzymuje 130 proc. 
tego wynagrodzenia, czyli 5532 
zł. Zmiana ma związek z opubli-
kowaniem przez GUS wysokości 
średniego wynagrodzenia. Obec-
nie wynosi ono 4255 zł 59 gr. 

Kolejną ważną informacją 
z KRUS-u jest możliwość ubiega-
nia się o umorzenie składek na 
ubezpieczenie społeczne za trze-

ci i czwarty kwartał tego roku. 
To pewna ulga dla rolników, któ-
rzy zostali poszkodowani przez 
wiosenne przymrozki. By z niej 
skorzystać, należy dostarczyć do 
KRUS-u podanie z prośbą o umo-
rzenie oraz kserokopię protokołu 
z oszacowania strat, sporządzo-
nego przez komisję (straty przy-
mrozkowe w produkcji muszą 
być wyższe niż 30 proc.), a także 
oświadczenie o otrzymanej po-
mocy de minimis. Inna forma 
pomocy to odroczenie terminów 
płatności bieżących składek lub 
rozłożenie ich na dogodne raty. 

(pw)

Mur przed ASF?
Walka z afrykańskim pomorem świń trwa. O ile do-
tąd zagrożenie było tylko hipotetyczne, to pojawienie 
się chorych dzików na zachodnim brzegu Wisły po-
kazuje, że choroba może dotrzeć w krótkim czasie do 
niemal każdego krańca Polski. 

Profilaktyka

Najnowszym pomysłem jest 
specustawa, która da zwiększone 
uprawnienia m.in. myśliwym. Ten, 
kto zaangażuje się w odstrzał dzi-

ków, ma otrzymać 6 dodatkowych 
dni urlopu.

Reakcję polityków wywołało 
znalezienie pierwszych padłych 

Akcja charytatywna

Podsumowanie pomocy 
Od nawałnic z końca sierpnia tego roku minęło już kilka miesięcy. Pomoc dla po-
szkodowanych pochodziła także od rolników. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza 
podsumowała akcję. 

Dla rolników z naszego regio-
nu Warmińsko-Mazurska Izba Rol-
nicza zebrała 35 ton zbóż. Była to 
przede wszystkim dobrej jakości 
pszenica paszowa. Dodatkowo do 
poszkodowanych trafiło 40 balo-
tów sianokiszonki. Ubezpieczyciel 
izb rolniczych przekazał 20 tys. zł 

oraz podarował sprzęt OSP Gąsawa 
koło Żnina. Walne Zgromadzenie 
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolni-
czej w październiku postanowiło 
przekazać 30 tys. zł na zakup ma-
teriału siewnego dla poszkodo-
wanych z powiatów bydgoskiego, 
nakielskiego, sępoleńskiego, tu-

cholskiego i żnińskiego. Wystar-
czyło to na 15 ton nasion. Pomoc 
rozdzielali powiatowi radni izb 
rolniczych. Cenny przykład pły-
nął także z naszych okolic. Gmina 
Golub-Dobrzyń uzbierała jesienią, 
wraz z powiatową radą izb rolni-
czych, aż 40 tys. zł.

Konkurs

Rolnik nad szachownicą
25 listopada w Przysieku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
przeprowadził V Szachowe Mistrzostwa Polski Rolników. 

Spory odsetek rolników lubi 
w wolnej chwili zagrać w gry logicz-
ne, w tym w szachy. W Przysieku 
najmłodsi szachiści mieli mniej niż 
12 lat. Łącznie do zawodów stanęło 
61 rolników lub dzieci gospodarzy 
z ośmiu województw. Organiza-
torzy z otwartymi rękoma witali 
zarówno tych początkujących, jak 

i doświadczonych. Najlepszym sza-
chistą został Piotr Majas z Wielko-
polski. Drugie miejsce zdobył Da-
wid Niekraś z tego samego regionu. 
Honor naszego województwa ura-
tował Antek Paprocki, który wygrał 
w kategorii do 12 lat. Najlepszym 
dorosłym rolnikiem z woj. kujaw-
sko-pomorskiego okazał się Stani-

sław Paprocki. 
Kolejna okazja do spróbowania 

sił przy szachownicy w przyszłym 
roku. Organizatorzy pragną dotrzeć 
do jeszcze szerszej grupy rolników. 
Zachęcamy do trenowania i pozna-
wania zasad królewskiej gry. 

(pw)

Innowacje

Żuczek sprawdza pola
Tydzień temu pisaliśmy o amerykańskim konkursie 
na najlepsze amatorskie roboty rolnicze. Podobna 
rywalizacja odbyła się także w Wielkiej Brytanii. Po-
wodem do dumy jest zwycięstwo naszego zespołu 
studentów, którzy opracowali Żuk bota - robota wy-
krywającego chwasty. 

na ASF dzików w pobliżu Warsza-
wy. Podstawowym celem stało się 
stworzenie bariery na granicy z Bia-
łorusią i Ukrainą. Miałaby uniemoż-
liwić przechodzenie na naszą stro-
nę chorych zwierząt. Graniczne 
rzeki nie stanowią zapór, bo dziki 
potrafią znakomicie pływać. 

Zdania co do skuteczności po-
stawienia na granicy muru lub pło-
tu są podzielone. Wirus i tak może 
do nas przeniknąć, np. z transpor-
tem mięsa ze wschodu. 

(pw)

(pw)

Studenci Politechniki Gdań-
skiej nad konstrukcją robota 
pracowali przez dwa lata. Jego 
zadaniem jest rozpoznawa-
nie chwastów. Rodzimy robot 
pokonuje pole na podstawie 
wskazań GPS, rozpoznaje prze-
szkody i chwasty, przeprowadza 
precyzyjny oprysk oraz wziął 
udział w konkurencji w stylu wol-
nym. Wygraliśmy w kategorii pre-
cyzyjnego oprysku. 

Żuk bot to na razie urządze-

nie jedyne w swoim rodzaju, ale 
gdyby wdrożyć je do masowej 
produkcji, ułatwiłoby uprawę 
roli. Precyzyjny oprysk to przede 
wszystkim oszczędności na środ-
kach ochrony roślin. To także 
działanie, które poprawia kondy-
cję ekosystemu, m.in. nie wpływa 
negatywnie na owady zapylające. 
Przy okazji rolnik ma łatwy do-
stęp do istotnych danych, jak wil-
gotność gleby i stan roślin. 

(pw)
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Czy zadania domowe to dobry pomysł?
EDUKACJA  Lekcja bez zadania domowego dla wielu nauczycieli wydaje się niepełna. Nadmiarem prac, 
które mają wykonywać w domu, zajął się Rzecznik Praw Dziecka, a Instytut Badań Edukacyjnych wskazuje 
na niską ich efektywność. Czy prace domowe w obecnym świecie to dobry pomysł na spędzanie popołu-
dnia przez dzieci?

Rzecznik Praw Dziecka Ma-
rek Michalak napisał list w spra-
wie zadań domowych do Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. 
„Uczniowie są przemęczeni, 
zniechęceni do zajęć szkolnych, 
nie mają możliwości odpoczynku 
oraz szans na realizowanie i roz-
wijanie pasji. Nauczyciel zadający 
obszerną pracę domową zwykle 
nie wie o pracach zadawanych 
z innych przedmiotów, czego 
efektem jest wielogodzinne spę-
dzanie czasu przeznaczonego na 
odpoczynek, na nauce - nawet 
do późnych godzin wieczornych” 
– pisze w liście rzecznik. 

Praca domowa nie jest zła. 
Pozwala przećwiczyć materiał 
omawiany na lekcji, uczy samo-
dyscypliny, organizacji. Zadań, 
niestety, jest zbyt wiele, przez 
co osiągany efekt jest odwrotny. 
Uczniowie są zniechęceni i prze-

męczeni. Prowadzi to często do 
objawów wypalenia, podobnego 
do występującego w życiu doro-
słych wypalenia zawodowego.

Pytanie, które należy sobie 
postawić to: czy zadawanie za-
dań domowych to jedyny spo-
sób na przyswojenie wiedzy 
szkolnej? Polski system eduka-
cji, który był tworzony dla dzieci 
dorastających w zupełnie innej 
rzeczywistości silnie osadził ta-
kie przekonanie wśród nauczy-
cieli. Potrzebna jest więc zmiana 
świadomości nauczycieli. Ro-
dzice uważają, że są nadmiernie 
angażowani w edukację dzieci. 
Dziecko powinno realizować po 
lekcjach swoje pasje, rozwijać 
zainteresowania i spędzać czas 
z rodziną.

Jak pokazują badania Insty-
tutu Badań Edukacyjnych, tylko 
2 proc. nauczycieli uważa prace 

domowe za niekonieczne. Zale-
cenia specjalistów z Europy Za-
chodniej mówią, że uczniowie 
podstawówki nie powinni po-
święcać na zadania domowe ze 
wszystkich przedmiotów więcej 
niż 20 do 40 minut dziennie, a li-
cealiści - więcej niż dwie godziny. 
Badania przeprowadzone około 4 
lat temu pokazują, że im więcej 
czasu uczniowie poświęcali na 
zadania domowe, tym mniejszy 
był wzrost ich wiedzy.

W Szkole Podstawowej nr 323 
w Warszawie od początku roku 
szkolnego 2016/2017 nauczycie-
le nie zadają uczniom zadań do 
domu. Za wzór swojego postępo-
wania podają przykład Finlandii. 
Prac domowych się tam prawie 
nie zadaje, a poziom nauczania 
i wyniki uczniów są na wysokim 
poziomie. W Polsce, przy okazji 
reformy oświaty, nie pojawił się 

żaden projekt takiego rozporzą-
dzenia - jak przekonują kurato-
rzy, nie musiał, bo każda szkoła 
może zlikwidować prace domo-
we na własną rękę. „Szkoła może 
zadecydować i wpisać do swoje-
go statutu, że nie ma zadań do-
mowych. To znaczy, że nauczy-
cielom nie wolno ich zadawać” 
- mówi Marek Gralik, kujawsko-
pomorski kurator oświaty na ła-
mach portalu tvn24.pl. 

Wykonanie zadań w domu 
ma sens pod warunkiem, że 
uczeń opanował treści nauczania 
na lekcjach i jest w stanie wyko-
nać je samodzielnie. Nauczyciele 
skarżą się, że podstawa progra-
mowa jest przeładowana treścia-
mi i muszą „pędzić”, aby ją zre-
alizować. Stąd powstają sytuacje, 
w których część ćwiczeń ucznio-
wie muszą wykonywać w domu. 
Rodzice muszą wspierać swoje 

dzieci, a nie zawsze mają moż-
liwości czasowe bądź intelektu-
alne. Czy złoty środek istnieje? 
Reforma oświaty nie przyniosła 
bezpośrednich rozwiązań, pozo-
staje liczyć na zdrowy rozsądek 
pedagogów.

Sławomir Żebrowski, 
ekspert Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum Edukacji Nauczycieli

Promocja

Pozbądź się bólu kręgosłupa 
metodą rodem z Nowego Jorku
Boli cię kręgosłup? Dokuczają skurcze łydek? Przewiało? Twoim problemem 
jest rwa kulszowa bądź barkowa? Jeśli chcesz sobie pomóc skutecznie i szybko, 
wybierz się do specjalisty, do gabinetu terapii manualnej. Usuń ból kręgosłupa 
z Ludmiłą Maciejewską metodą Mytnikconcept.

Ku radości ludzi cierpiących na 
ból kręgosłupa oraz bóle pocho-
dzące od niego, na rynku terapii 
w Golubiu-Dobrzyniu znalazła się 
Ludmiła Maciejewska. Dała się już 
poznać jako profesjonalistka od 
masaży leczniczych.

Terapeutka ukończyła studia 
z dziedziny rehabilitacji i szkołę 
medyczną w zawodzie technik ma-
sażysta. Pytamy, co sprawiło, że 
cieszy się tak dobrą opinią wśród 
pacjentów? Odpowiada, że lubi pra-
cować z ludźmi chorymi i rozumie 
ich problemy: – Mam solidne wy-

kształcenie, ale nie zaprzestałam 
dalszej nauki. Sukces zawdzięczam 
pewnej metodzie, która polega na 
masażu leczniczym oraz pozwala 
na szybkie określenie i rozpozna-
nie przyczyny bólu. 

Uruchomić samoleczenie
Techniki metody są ściśle okre-

ślone, mają precyzyjną kolejność 
i reguły dawkowania. Są one wyni-
kiem wieloletniej praktyki twórcy. 
– Metoda powstała w Nowym Jor-
ku, a ja uczyłam się jej u samego 
twórcy, chiropraktyka Kazimierz 
Mytnika. W zabiegach tego typu 

bardzo istotne jest dawkowanie, 
w zależności od stopnia bólu. Po-
nieważ każdy organizm jest inny, 
metoda musi być indywidualnie 
dostosowana do pacjenta – wyja-
śnia pani Ludmiła.

Metoda pomaga w szybkim 
powrocie do zdrowia, bo celowana 
jest w przyczynę, a nie objawy bólu. 
Techniki specjalistyczne polegają 
na ucisku, ugniataniu i rozcieraniu. 
Działają na skórę, mięśnie, tkankę 
łączną i okostną w określonych 
okolicach ciała. Terapia wywiera 
wpływ na układ nerwowy, który 
często jest przyczyną bólu kręgo-
słupa i okolic. Taka metoda pozwala 
na uruchomienie procesu samole-
czenia organizmu, który nie działał 
z powodu dużego napięcia mięśni, 
spowodowanego na przykład przy-
kurczami czy schorzeniami. Jest 
bezpieczna nawet w schorzeniach 
u osób starszych, u których często 
występuje osteoporoza czy oste-
ofitoza kręgów.

Terapia sprawdza się w likwi-
dowaniu problemów pochodzących 
od dysfunkcji kręgosłupa i mięśni 
(np. bóle głowy, bóle w odcinku 
szyjnym, drętwienia rąk, rwa bar-

kowa, rwa kulszowa, rwa udowa, 
bóle w odcinku szyjnym, bóle w od-
cinku piersiowym, lędźwiowym, 
bóle nóg) i wielu innych schorze-
niach, z którymi inne terapie sobie 
nie radzą. Metodę można stosować 
leczniczo oraz profilaktycznie. War-
to podkreślić, że regularność zabie-
gów, czyli profilaktyka, jest bardzo 
ważna. Zapobiega nawrotom bólu 
i problemom związanym ze scho-
rzeniem kręgosłupa.

– To najlepsza forma masażu 
w terapii kręgosłupa, z jaką się spo-

tkałam. Efekty, jakie widzę podczas 
pracy z pacjentami są zachwycają-
ce – dodaje Ludmiła Maciejewska.

Zdrowie w prezencie
W gabinecie pani Ludmiły 

można zakupić kartę podarunko-
wą na zabieg lub serię zabiegów. To 
dobry pomysł na prezent dla bli-
skiej osoby bądź pracownika z róż-
nych okazji: Bożego Narodzenia, 
imienin, urodzin, Dnia Kobiet, Dnia 
Matki, walentynek. Karty podarun-
kowe są bardzo oryginalne, pięknie 
wykonane.

Gabinet Terapii Manualnej Ludmiła Maciejewska
ul. Wojska Polskiego 3c, Golub-Dobrzyń

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna 
pod nr. tel. 882 787 070 

pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00
Dni przyjmowania w Golubiu-Dobrzyniu : środa i sobota, 

w pozostałe dni przyjmuje w Toruniu
Więcej informacji na stronie www.polskiemasaze.pl, www.mytnik.pl

Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru 

przyniesie Czytelnikom spokój i radość. 
Niech każda chwila świąt 

Bożego Narodzenia 
żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje 

pomyślnością i szczęściem

życzy
Gabinet Terapii Manualnej

Ludmiła Maciejewska
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Brodnica
 W sobotę 9 grudnia o 18.30 w Brodnickim Domu Kultury będzie można obejrzeć 

film „Najlepszy” z Jakubem Gierszałem w roli głównej. Obraz wyreżyserował Łukasz 
Palkowski, który wcześniej nakręcił m.in. „Bogów” (o życiu prof. Zbigniewa Religi). Po 
seansie planowane jest spotkanie z Jerzym Górskim, mistrzem świata w triathlonie, 
którego historia posłużyła jako scenariusz do filmu.  

Wąbrzeźno
 7 grudnia o 17.00 w WDK tradycyjnie zostanie rozegrany Mikołajkowy Turniej 

Szachowy dla dzieci i młodzieży. Nad rozgrywkami czuwać będzie Arkadiusz Żabiński. 
Na zwycięzców czekają nagrody. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24, 
535 436 071. 

 W sobotę 9 grudnia warto wybrać się do WDK na Ogólnopolski Konkurs Orkiestr 
Dętych. Początek o 12.00. Nasz tygodnik jest patronem medialnym tego wydarzenia. 

 Dzień później na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie wystawcy z całego regionu 
będą mogli wziąć udział w Miejskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Zgłoszenia są 
przyjmowane do 4 grudnia. Podczas tegorocznego jarmarku będą prezentowane prace 
twórców ludowych, rękodzielników, lokalnych artystów a także regionalne produkty 
spożywcze oraz ozdoby bożonarodzeniowe.  

Golub-Dobrzyñ 
 6 grudnia mikołajki organizuje Golub-Dobrzyń. Od 18.00 na Placu 1000-lecia 

będzie można zobaczyć występ iluzjonisty. W programie także odpalenie iluminacji 
oraz losowanie prezentów. Wstęp wolny. 

 W każdą środę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na bezpłatny 
kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku życia. Więcej informacji pod numerem: 
56 683 24 05. 

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

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

Rypin
 W sobotę 9 grudnia w godz. 10.00-14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Rypin (ul. Lipnowska 4) odbędzie się Dobrzyński Jarmark Bożonarodzeniowy. Goście 
będą mogli zakupić świąteczne ozdoby oraz spróbować tradycyjnych przysmaków. 
Impreza jest organizowana co roku z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Rypin i Szkoły Podstawowej w Borzyminie. Patronat nad wydarzeniem objął 
wójt gminy Rypin. 

 12 grudnia o 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali Miejsko-Powiatowej Bib-
lioteki Publicznej w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie 
Klubu Filmowego oraz projekcja filmu „21 gramów” w reżyserii Alejandro González 
Iñárritu. Na skutek pewnego wypadku przecinają się ścieżki trojga bohaterów: Paula, 
Jacka i Christiany. Ich relacje są nasycone uczuciami o niezwykle wysokiej tempera-
turze – od przyjaźni i miłości, po obsesję i nienawiść. Wstęp wolny. 

 19 grudnia o 16.00 w książnicy spotkają się miłośnicy filozofii. Tym razem 
tematem dyskusji w ramach Klubu Filozoficznego będzie „Stworzenie i początek 
wszechświata”. Wstęp wolny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kolędowanie z gwiazdą 
GOLUB-DOBRZYŃ  W sobotę 16 grudnia o 19.00 w golubsko-
dobrzyńskim domu kultury kolędy zaśpiewa Grażyna Łoba-
szewska. Nie zabraknie też utworów z nowej płyty artystki pt. 
„Sklejam się”

Grażyna Łobaszewska de-
biutowała w latach siedemdzie-
siątych. Ukończyła Podstawową 
Szkołę Muzyczną w Gdańsku, 
w klasie fortepianu. W 1971 roku 
zaśpiewała na Festiwalu Piosenki 
Radzieckiej w Zielonej Górze, a kil-
ka miesięcy później przeniosła się 
do Poznania. Tam jej kariera na-

brała rozpędu.
W 1974 roku wokalistka po 

raz pierwszy wystąpiła na Festi-
walu w Opolu. Dwa lata później 
zdobyła nagrodę dziennikarzy za 
utwór „Nocny spacer”. W 1978 roku 
przyszła pora na trzecią nagrodę 
za piosenkę „Zwierciadło czasu”, 
a w 1991 roku Łobaszewska wygra-

ła festiwal kompozycją 
„Wszystko co złe omija 
mnie”. 

Artystka wielokrotnie 
występowała z czołowy-
mi muzykami jazzowymi, 
m.in. z Januszem Skow-
ronem i Krzysztofem 
Ścierańskim. Brała udział 
w festiwalach jazzowych 
w Kaliszu, Krakowie, Lu-
blinie, Wrocławiu, a tak-
że za granicą: w Danii, 
Szwecji, Hiszpanii, RFN 
i Kuwejcie. Koncertowała 
także we Francji i Stanach 
Zjednoczonych. Wylanso-
wała takie przeboje jak: 
„Czas nas uczy pogody”, 
„Brzydcy” czy „Piosen-
ka o ludziach z duszą”. 
W 2012 roku otrzymała 
Srebrny Medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis. 

W lutym tego roku 
ukazał się nowy krążek 
wokalistki zatytułowany 
„Sklejam się”. Płyta po-
wstała we współpracy 
z zespołem Ajagore, wy-
konującym muzykę folk. 
Album obfituje w róż-
norodne brzmienie, od 
popu, soul, aż po akcenty 
rockowe. 

W Golubiu-Dobrzy-
niu z pewnością nie za-
braknie premierowego 
materiału, ale ze względu 

na zbliżające się święta, publicz-
ność usłyszy także kolędy. Bilety 
kosztują 30 zł w przedsprzedaży 
i 40 zł w dniu koncertu. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
w sekretariacie Domu Kultury lub 
pod nr. tel. 56 683 2408. 

(ToB)
fot. DK Golub-Dobrzyń

O pokonywaniu barier 
W piątek 15 grudnia o 17.00 w lipnowskim kinie Na-
wojka będzie można obejrzeć film „Historia Marii”. 
Po seansie planowane jest spotkanie z dr Hanną Ru-
domską, nauczycielką dzieci i młodzieży głuchonie-
widomej. 

Lipno

Film opowiada prawdziwą hi-
storię niesłyszącej i niewidomej od 
urodzenia Marie Heurtin, żyjącej 
we Francji pod koniec XIX wieku. 
Dziewczynka nie potrafi komu-
nikować się ze światem. Wresz-
cie trafia do placówki edukacyj-
nej Larnay Institut, prowadzonej 
przez zakonnice. Tak rozpoczyna 
się niezwykła przyjaźń i wyjąt-
kowa relacja Marie z siostrą Mał-
gorzatą, która od początku widzi 
w niepełnosprawnej dziewczynce 

ogromny potencjał i zmienia ją nie 
do poznania. 

Warto zostać w kinie po pro-
jekcji, na spotkaniu z dr Han-
ną Rudomską, która zajmuje się 
kształceniem dzieci i młodzieży 
głuchoniewidomej w Kujawsko-
Pomorskim Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla 
Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej 
i Niewidomej im. L. Braille’a w Byd-
goszczy. Bilety kosztują 10 zł. 

(ToB)

Region

Przypomną Ciechowskiego
W sobotę 16 grudnia w toruńskim klubie Od Nowa już po raz 16. czołowi artyści 
polskiej sceny muzycznej zagrają Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechow-
skiego, lidera Republiki. 

Ciechowski jest jedną z naj-
ważniejszych postaci w historii 
polskiej kultury. Z toruńską Re-
publiką nagrał takie utwory jak: 
„Biała flaga” czy „Telefony”. Two-
rzył też jako „Obywatel G.C.”. Ar-
tysta zmarł w 2001 roku, wtedy 
też Republika zakończyła działal-
ność. 

Po śmierci lidera, środowisko 
muzyczne i fani co roku w grud-
niu spotykają się w klubie Od 
Nowa, by przypomnieć twórczość 

kultowej formacji i Obywatela 
G.C. Na scenie pojawiają się zna-
komici artyści. Piosenki Republiki 
śpiewali już m.in. Kasia Kowalska, 
Małgorzata Ostrowska, Raz Dwa 
Trzy, Ania Dąbrowska, Robert 
Gawliński czy Grzegorz Turnau. 

Tradycją grudniowego kon-
certu stało się przyznawanie 
młodym twórcom Nagrody Arty-
stycznej Miasta Torunia im. Grze-
gorza Ciechowskiego. W poprzed-
nich edycjach statuetkę odebrali 

m.in. Mela Koteluk, Piotr Rogucki, 
Julia Marcell, Lao Che czy Orga-
nek. W tym roku nagrodę otrzy-
ma zespół Hańba, łączący punk 
rocka z ulicznym folkiem. 

Bilety na Koncert Specjalny 
Pamięci Grzegorza Ciechowskie-
go kosztują 70 zł w przedsprzeda-
ży i 80 zł dniu koncertu. Można je 
nabyć w recepcji klubu Od Nowa 
lub w sklepie z pamiątkami (Ra-
tusz Staromiejski). 

(ToB)
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Czwartek, 7 grudnia 2017

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 15 - serial 
09:05 Mam prawo odc. 12 
09:35 Magazyn śledczy Anity  
Gargas odc. 52  
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 5 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 6 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:30 Agropogoda 
12:35  Magazyn 
12:55 24 godziny w Brazylii 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 150 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
 - rozrywka
15:10 Mam prawo Magazyn 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta 
 odc. 48 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3218 - serial 
18:35 Bez tożsamości 
 odc. 4 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz 
 odc. 187 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera  
22:20 Warto rozmawiać  
23:25 Jej historia: Wolność osobista 
 - dokumentalny 

05:15 Ukryta prawda odc. 91 - serial 

06:20 Szpital odc. 207 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 140 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 181 - serial 

09:45 Brzydula odc. 182 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 482 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 141 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 381 - serial 

14:55 Szpital odc. 208 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 183 - serial 

18:30 Brzydula odc. 184 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 483 - serial 

20:00 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

22:20 Oszuści odc. 5 s. 1 - serial 

23:20 Niewierni odc. 5 s. 1 - serial 

00:20 Poszukiwany - fi lm sensacyjny 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 11 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 12 - rozrywka
07:25 Kacze opowieści 
 odc. 57 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 22 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 23 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 20 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 302 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 151 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 152 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 155  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 245 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 53 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 54 - serial 
18:00 Detektywi w akcji
 odc. 181 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 303 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 108 - serial 
21:00 Detoks - thriller 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial 

06:00 To moje życie! 

 odc. 177 s. 3 - serial 

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial 

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

 odc. 7 s. 4 - serial 

09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  

 odc. 8 s. 4 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 2 s. 11 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 8 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 17 s. 4 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 4 - serial 

13:50 Królowa serc odc. 29 - serial 

14:45 Królowa serc odc. 30 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 15 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 16 - serial 

17:05 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 8 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 32 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 33 - serial 

20:00 Pokojówka na Manhattanie 

 - komedia 

22:05 Kocham Cię na zabój - komedia 

00:05 Hooligans - dramat obyczajowy 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 69 

08:05 Dezerterzy odc. 65  

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Nad rzeką której nie ma 

 - fi lm psychologiczny 

10:35 Chciałbym się ogolić 

 - fi lm krótkometrażowy 

11:00 Janosik odc. 12 - serial 

11:55 Janosik odc. 13 - serial 

12:55 Chłopiec na galopującym koniu 

 - fi lm psychologiczny 

14:25 Straszny sen Dzidziusia 

Górkiewicza - komedia 

16:15 Chuligan literacki odc. 67  

16:45 Nad rzeką której nie ma 

 - fi lm psychologiczny  

18:20 Studio Kultura - rozmowy  

18:40 Afryka oczami Ryszarda 

Kapuścińskiego - dokumentalny 

19:40 Do Santiago - fi lm animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do - fi lmu odc. 80  

20:25 Jules i Jim - dramat obyczajowy 

22:15 Zakładka odc. 14  

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 69  

23:00 Przeprawa - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 7  
06:55 Pierwsza miłość 
 - fi lm fabularny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 63  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 12 - serial 
09:15 Znak orła odc. 13 - serial 
09:50 Jak nie wiadomo o co chodzi 
10:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial 
11:55 Flesz historii Magazyn 
12:15 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 11   
12:35 Nowe Ateny odc. 65  
13:30 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 68   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 69   
15:10 Encyklopedia II wojny  
 światowej odc. 47 - serial 
15:40 Tian Anmen - zakazana  
 pamięć - dokumentalny  
16:45 Gwiazdor - Aleksander 
Wolszczan - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 3 - serial 
18:45 Taśmy bezpieki odc. 29  
19:15 Sensacje XX wieku odc. 116  
19:50 Sensacje XX wieku odc. 67  
20:20 Było nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii  
20:50 Pearl Harbor 
 odc. 2 - dokumentalny 
21:50 Boża podszewka 
 odc. 5 s. 2 - serial 
22:55 Spór o historię odc. 110  
23:40 Czarny serial 
 odc. 10 - serial 
00:00 Czarny serial 
 odc. 9 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Mikołaj - chłopiec który został  
 świętym - fi lm animowany  
09:10 Na zdrowie  
09:30 Święty na każdy dzień  
09:40 Naprotechnologia odc. 9  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Myśląc ojczyzna   
11:35 Historia i architektura Polski  
 w rysunkach prof. 
 Ryszarda Natusiewicza  
11:45 Kikomeko 2 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy   
13:20 Święty Mikołaj - historia  
 prawdziwa - dokumentalny  
14:15 Stara i Nowa Bazylika 
Świętego Piotra - dokumentalny 
15:10 Juan Diego 
 - posłaniec z Gwadelupy 
 - fi lm animowany 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”   
16:40 Młodzi Światu  
16:50 Przegląd katolickiego 
tygodnika „Niedziela”   
16:55 Rekolekcje adwentowe  
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
i obrony życia poczętego w 
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga 
 odc. 15 - animowany 
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. 6  
22:30 Łaski pełna - fi lm obyczajowy 
23:50 Lusaca Bauleni 
 - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl 
 odc. 195 - serial 
06:30 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 24  
07:05 M jak miłość odc. 181 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1756 - serial 
11:40 Na dobre i na złe odc. 499 - 
serial 
12:40 Tylko z tobą odc. 39 - serial 
13:40 Na sygnale odc. 95 - serial 
14:15 Dzika przyroda Bliskiego i 
Środkowego Wschodu 
 odc. 5 - dokumentalny 
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - 
serial 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 3 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4952 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1756 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
20:40 Pierwsza randka 
 odc. 4 - rozrywka
21:45 Miasto skarbów odc. 13 - serial 
22:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 7 - serial 
23:40 Prześladowca - thriller 
01:20 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 7 s. 13 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 13  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2140 

10:55 Ukryta prawda odc. 848 - serial  

12:00 Szkoła odc. 500 - serial  

13:00 19+ odc. 201 - serial  

13:30 Szpital odc. 737 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 1 s. 6 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 501 - serial  

16:30 19+ odc. 202 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 849 - serial  

18:00 Szpital odc. 738 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 24 

19:50 Uwaga! odc. 5154  

20:10 Doradca smaku odc. 5  

20:15 Na Wspólnej odc. 2595 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 113 - rozrywka 

21:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 9 s. 14 - rozrywka 

22:55 Cztery Gwiazdki - komedia 

00:50 Listopadowy człowiek - thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 571 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 
788 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 789 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie  
 odc. 78 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 565 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 298 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 699 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2584 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 745 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 69 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 57 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2585 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 433 - serial 
20:10 Saga „Zmierzch” - Zaćmienie 
 - fi lm fantastyczny  
22:50 Plan lotu - thriller 
00:55 Uroki życia Komedio- dramat 

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

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

Matt Buckner jest studentem dziennikarstwa na 
Harvardzie. Gdy zostaje wyrzucony z uczelni, 
wyjeżdża do Londynu. Poznaje Pete’a, fana drużyny 
West Ham United; szybko wnika w świat kibiców 
futbolu.

Bella i Edward znowu są razem. On myśli o ślubie, 
ona zamierza poczekać z ceremonią do chwili, gdy 
zostanie wampirem. Tymczasem do Forks docierają 
złe wieści z Seattle.

„Saga „Zmierzch” - Zaćmienie”
(2010r.) Polsat 22:05

„Hooligans”
(2005r.) TV Puls 00:05
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 16 - serial 
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 50  
09:40 Rodzinny ekspres odc. 12 
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 6 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 7 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrob iznes  
12:35 Agropogoda 
12:40 Nowoczesność 
 w rolnictwie odc. 7  
12:55 24 godziny w Indiach 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 151 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
 - rozrywka
15:10 Ktokolwiek widział 
 ktokolwiek wie...  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 49 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3219 - serial 
18:35 Bez tożsamości odc. 5 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 11 - rozrywka 
21:20 Franciszkanie w ruchu oporu 
 - dramat wojenny 
23:30 Sześć tygodni grozy - thriller 

05:15 Ukryta prawda odc. 92 - serial 

06:20 Szpital odc. 208 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 141 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 183 - serial 

09:45 Brzydula odc. 184 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 483 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 142 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 382 - serial 

14:55 Szpital odc. 209 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 185 - serial 

18:30 Brzydula odc. 186 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 484 - serial 

20:00 Na ostrzu: Ogień i lód 

 - fi lm obyczajowy 

21:50 Miłość może zabijać - thriller 

23:55 Zabójcza broń odc. 10 - serial 

0:55 Nie z tego świata 

 odc. 13 s. 5 - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 12 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 13 - rozrywka
07:25 Kacze opowieści 
 odc. 58 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 24 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 25 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 21 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 303 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 181 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 153 - serial 
13:00 Galileo odc. 656   
14:00 Galileo odc. 657   
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 246 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 55 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 56 - serial 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 182 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 304 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny. 
Wszystko się może zdarzyć 
 - fi lm kryminalny  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 105 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 106 - serial  
00:00 Detoks - thriller  

06:00 To moje życie! 
 odc. 178 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 8 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 3 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 4 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 31 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 32 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 16 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 17 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
20:00 Uciec ale dokąd? 
 - fi lm sensacyjny 
21:55 Czas zemsty - fi lm sensacyjny 
00:10 Angielska robota - fi lm sensacyjny 

08:00 Dziennik fi lozofa 

 odc. 70 Magazyn 

08:10 Kronos odc. 5  

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Cesarskie cięcie - komedia 

11:00 Rodzina Kanderów 

 odc. 1 - serial 

12:15 Rodzina Kanderów 

 odc. 2 - serial 

13:25 Europakonzert 2017 

 from Paphos - koncert 

15:35 Pegaz odc. 58  

16:40 Książę sezonu - komedia 

17:40 Studio Kultura - rozmowy  

18:00 Grafi ciarze - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 89 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do - fi lmu odc. 71  

20:25 Gloria - komedia 

22:20 Tygodnik kulturalny  

23:10 Dziennik fi lozofa 

 odc. 70 Magazyn 

23:25 Ella Fitzgerald - koncert 

00:55 Jules i Jim 

 - dramat obyczajowy  

06:50 Był taki dzień odc. 8  
06:55 Gwiazdor - Aleksander  
 Wolszczan - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 64  
08:30 Mikroświaty przyrody 
 odc. 13 - serial 
09:10 Znak orła odc. 14 - serial 
09:45 Tajemnica Klasztoru 
 Cystersów - dokumentalny 
10:20 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 93  
10:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial 
11:50 Taśmy bezpieki odc. 29   
12:25 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial 
12:55 Podróże z historią odc. 40  
13:30 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 116   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 67   
15:05 Przewodnik historyczny  
 Bogusława Wołoszańskiego 
15:40 Grecka odyseja Joanny 
 Lumley odc. 1 - dokumentalny 
16:40 Pocztówka z nieba 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 4 - serial 
18:40 Z archiwum IPN 
 odc. 47 Magazyn 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 65  
19:45 Sensacje XX wieku odc. 66  
20:20 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV  
20:50 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 6 s. 2 - serial 
22:50 Szerokie tory odc. 117  
23:30 Ośmiornica odc. 30 s. 4 - serial 
00:35 AK - armia podziemna 
 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga 
 odc. 15 - animowany  
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 - koncert Chóru 
 Mieszanego Canticum 
 Iubilaeum w Kościele 
 Świętego Antoniego 
 w Gdyni - koncert 
11:00 Maryjność duszą 
 polskiego narodu  
11:30 Głos Polski   
11:40 Poradnik 
 szczęśliwego małżeństwa 
 odc. 8 - serial 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:15 „Cudem jest w naszych 
 oczach” - 25 lat 
 Radia Maryja - dokumentalny 
13:05 Święty na każdy dzień  
13:10 Łaski pełna - fi lm obyczajowy  
14:30 Syria  
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 Oddanie czci Niepokalanej 
 na Placu Hiszpańskim w Rzymie 
16:50 Kierunek Syberia odc. 5 - serial  
17:10 Jej imię Niepokalana  
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych  
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”   
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu  
19:30 Jesteśmy katolikami 
 odc. 10 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna   
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego 
 Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Józef z Egiptu odc. 29 - serial 
22:40 Oratorium o Niepokalanym  
 Poczęciu Najświętszej 
 Maryi Panny - koncert 
23:40 Ivato - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl odc. 196 - serial 
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 25  
07:00 M jak miłość odc. 182 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn 
10:50 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
11:45 Postaw na milion - rozrywka 
12:45 Tylko z tobą odc. 40 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 96 - serial 
14:15 Anna Dymna 
 - spotkajmy się Dyskusja 
14:45 Rodzinka.pl odc. 222 - serial 
15:30 Janosik odc. 10 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 4 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4953 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
20:40 Rodzinka.pl odc. 223 - serial 
21:15 Rodzinka.pl odc. 224 - serial 
21:45 Pod wspólnym niebem 
 odc. 12 - serial 
22:30 Karbala - fi lm wojenny 
00:35 Niełatwa forsa 
 - komedia kryminalna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 8 s. 13 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 5  

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2141 Magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 849 - serial  

12:00 Szkoła odc. 501 - serial  

13:00 19+ odc. 202 - serial  

13:30 Szpital odc. 738 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 2 s. 6 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 502 - serial  

16:30 19+ odc. 203 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 850 - serial  

18:00 Szpital odc. 739 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 25 

19:50 Uwaga! odc. 5155  

20:00 Piraci z Karaibów: Skrzynia  

 umarlaka - fi lm przygodowy 

23:20 Wyspa tajemnic - fi lm sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 572 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 790 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 791 - serial 
10:00 Dzień który zmienił 
 moje życie odc. 79 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 566 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 299 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 700 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2585 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 746 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:30 Na ratunek 112 odc. 70 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 58 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2586 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 434 - serial 
20:05 Opowieści z Narnii: 
 Lew czarownica i stara szafa 
 - fi lm fantastyczny 
23:00 Przeznaczenie - thriller 
01:10 Ciemność rusza do boju 
 - fi lm przygodowy 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Rodzina Kanderów 17:45 Czas honoru

19:30 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Awanturnik Jack Sparrow musi spłacić dług 
zaciągnięty przed laty u straszliwego Davy’ego 
Jonesa, kapitana widmowego Latającego Holendra. 
Davy żąda, aby Jack odnalazł tajemniczą Skrzynię 
Umarlaka.

Wojna w Zatoce Perskiej, 3 kwietnia 2004 r. 
W irackim mieście Karbala pozbawiona wsparcia 
garstka polskich i bułgarskich żołnierzy stawia 
czoła kilkukrotnie liczniejszej grupie ekstremistów.

„Karbala”
(2015r.) TVP 2 22:30

„Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka”
(2006r.) TVN 20:00



Sobota, 9 grudnia 2017

10:10 Talianka

05:35 Jaka to melodia? - rozrywka  
06:05 Sprawa dla reportera   
07:00 Sprawa dla reportera  
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 15 
08:15 Sabata - western 
10:10 Talianka odc. 1 - serial 
11:15 Talianka odc. 2 - serial 
12:10 Studio Raban odc. 12  
12:40 Mosty Ameryki. Historia 
 Rudolfa Modrzejewskiego 
 odc. 1 - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 170  
14:15 Dama w czarnym welonie 
 odc. 2 - serial 
15:15 Puchar Świata 
 w Titisee-Neustadt 
 Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata 
 w Titisee-Neustadt 
 Skoki narciarskie 
17:05 Teleexpress 
17:15 Puchar Świata 
 w Titisee-Neustadt 
 Skoki narciarskie 
18:30 Program rozrywkowy 
 - rozrywka
18:55 Jaka to melodia? - rozrywka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Komisarz Alex odc. 130 - serial 
21:10 Król życia - komedia 
22:55 Męska rzecz 
 - komedia romantyczna 
00:45 Franciszkanie w ruchu oporu 
 - dramat wojenny 

05:50 Ukryta prawda odc. 93 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 - serial 

11:00 Brzydula odc. 177 - serial 

11:40 Brzydula odc. 178 - serial 

12:15 Brzydula odc. 179 - serial 

12:50 Brzydula odc. 180 - serial 

13:25 Brzydula odc. 181 - serial 

14:00 Brzydula odc. 182 - serial 

14:35 Legion Niezwykłych Tancerzy:  

 Tajniki siły Ra - fi lm przygodowy 

16:45 Przygoda na Alasce 

 - fi lm przygodowy 

19:00 Księżniczka na lodzie 

 - fi lm dla dzieci 

21:10 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

23:25 Będziecie nas pamiętać 

 - dramat obyczajowy 

06:00 Kacze opowieści 
 odc. 59 - animowany 
06:30 Kacze opowieści 
 odc. 60 - animowany 
06:55 Kacze opowieści 
 odc. 61 - animowany 
07:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 26 - animowany 
08:05 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 27 - animowany 
08:35 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 28 - animowany 
09:05 Tajemnicza wyspa Juliusza  
 Verne’a - fi lm przygodowy 
11:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 300 - serial  
12:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 301 - serial  
13:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 302 - serial  
14:15 STOP Drogówka odc. 156  
15:25 Wendy Wu - nastoletnia  
 wojowniczka - fi lm przygodowy 
17:20 Ziemska apokalipsa - fi lm SF 
19:00 Galileo odc. 658  
20:00 Policjantki i policjanci odc. 303 
- serial  
21:00 Policjantki i policjanci odc. 304 
- serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 107 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 108 - serial  
00:00 Krzyk IV - horror 

06:00 Niesamowite! odc. 13 - serial 

06:30 Niesamowite! odc. 14 - serial 

07:00 Taki jest świat 

 odc. 36 s. 3 Magazyn 

07:50 Lekarze na start odc. 48 - serial 

08:40 Lekarze na start odc. 49 - serial 

09:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 15 - serial 

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial 

13:20 El Dorado Miniserial 

15:15 Grinch: świąt nie będzie 

 - komedia 

17:25 Obłędny rycerz 

 - fi lm przygodowy 

20:00 Wpół do śmierci II 

 - fi lm sensacyjny 

21:55 Nieobliczalny 

 - fi lm sensacyjny 

23:55 Człowiek o żelaznych pięściach 

 - fi lm sensacyjny 

01:55 Ale numer! 

 odc. 11 - rozrywka

08:05 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 3 - serial 

09:05 Informacje kulturalne 

09:25 Jej portret - recital Ireny Santor  

10:15 Frank Komedio- dramat 

12:00 Fernando i humaniści 

 - fi lm obyczajowy 

12:35 Tygodnik kulturalny  

13:25 Szlakiem Kolberga odc. 20  

14:05 Wypełnić pustkę 

 - dramat obyczajowy 

15:45 Wydarzenie aktualne  

16:25 Constans - fi lm psychologiczny 

18:05 Dranie w kinie odc. 15 Magazyn 

18:45 Legendy rocka odc. 37 - serial 

19:40 Kierunek Kultura  

20:20 Whisky dla aniołów - komedia 

22:15 Leszek Możdżer & Holland  

 Baroque - koncert 

23:35 Utopia odc. 1 s. 2 - serial 

00:45 Utopia odc. 2 s. 2 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 9  
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial  
08:00 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 15 Magazyn 
08:30 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 32  
08:50 Dziedzictwo regionów odc. 9  
09:20 Gazda z Diabelnej 
 odc. 6 Serial dla dzieci 
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 160  
10:55 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 2 - serial 
11:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 7 - serial 
13:00 Wielka piątka Azji odc. 3 - serial 
14:00 Szerokie tory odc. 105  
14:35 Wielka gra odc. 92 - rozrywka 
15:40 Spór o historię odc. 1  
16:25 Piłsudski Bronisław: zesłaniec  
 etnograf bohater - dokumentalny 
17:25 #dziedzictwo odc. 5 Debata 
18:00 Jan Serce odc. 2 - serial 
19:05 Pearl Harbor 
 odc. 2 - dokumentalny  
20:05 Lalka odc. 9 - serial 
21:35 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial  
22:30 Byłem w Gestapo  
23:10 Ostatni bej Bałkanów 
 odc. 3 - dokumentalny 
00:50 Czarne tulipany - dokumentalny  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych   
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna   
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia   
11:00 Kropelka radości  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu   
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 29 - serial  
14:40 Żywe kamienie - dokumentalny 
15:30 Ziemia mojego Zbawiciela  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 6 - serial  
16:55 Rekolekcje adwentowe  
17:00 Uroczystości z okazji XXVI  
 Rocznicy Powstania 
 Radia Maryja z Bydgoszczy 
18:00 Uroczystości z okazji XXVI 
Rocznicy Powstania Radia Maryja 
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 Wielkie serce Jack 
 - fi lm obyczajowy 
23:40 Toliara - dokumentalny 

06:05 Borneo - wyspa małych siłaczy 
 - dokumentalny 
07:10 M jak miłość odc. 1334, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk! odc. 38, Magazyn 
11:15 Ostoja odc. 178, Magazyn 
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1754, - serial 
12:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1755, - serial 
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1756, - serial 
13:15 Podróże z historią 
 odc. 46, - historyczny 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:40 Koło fortuny Rozrywka 
15:20 Rod zink a. pl odc. 223, - serial 
15:50 Pierwsza randka 
 odc. 16, Rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion 
 - kulisy felieton 
19:05 Postaw na milion Teleturniej 
20:05 XVIII Mazurska Noc 
 Kabaretowa Mrągowo 2016 
 odc. 1, Kabaret i satyra 
21:10 XVIII Mazurska Noc 
 Kabaretowa Mrągowo 2016 
 odc. 2, Kabaret i satyra 
22:10 Miasto skarbów 
 odc. 13, Serial kryminalny 
23:05 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 8, - serial 
00:05 Kwiat pustyni Film biografi czny

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN 

11:00 Na Wspólnej odc. 2592 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2593 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2594 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2595 - serial  

12:50 Mali giganci odc. 5 s. 3 - rozrywka  

14:50 MasterChef odc. 13 s. 6 - rozrywka  

16:25 Azja Express 

 odc. 1 s. 2 - rozrywka 

17:55 Tu się gotuje! odc. 2  

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 9 s. 14 - rozrywka  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham 

 19:45 Uwaga! odc. 5156 

20:00 Nie wszystko złoto co się świeci 

 - komedia 

22:25 Kocha lubi szanuje 

 - komedia romantyczna 

00:55 Jeszcze raz Komedia romantyczna 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

09:30 My3 odc. 9  i młodzieży 

10:00 Ewa gotuje odc. 320  

10:35 I kto to mówi II - komedia 

12:20 Skąd wiesz? 

 - komedia romantyczna 

14:55 Kabaret na żywo 

 odc. 14 Kabaret i satyra 

17:45 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 125 - serial dokumentalny 

18:15 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 126 - serial dokumentalny 

18:40 Podziękuj niedocenionym 

 odc. 3  

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 435 - serial 

20:05 Uniwersytet Potworny 

 - fi lm animowany 

22:20 Speed - niebezpieczna szybkość 

 - fi lm sensacyjny 

01:00 Opętanie - Powrót do domu 

 - thriller 

09:55 Gotowe na wszystko 06:00 Kacze opowieści 06:00 Niesamowite! 20:20 Whisky dla aniołów 10:20 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 10:00 Ewa gotuje

Cal nie przeczuwa, że w jego małżeństwie dzieje 
się coś złego, do dnia, gdy jego żona występuje 
o rozwód. Porzucony mąż poznaje playboya 
Jacoba, który wprowadza go w świat przygodnych 
romansów.

Nieprzystępny, złośliwy i nieczuły Edward  mąż, ojciec 
i syn, ulega wypadkowi. Choć mieszka w tym samym 
mieszkaniu, chodzi tym samym chodnikiem, spotyka 
tych samych ludzi, wszystko staje się inne.

„Król życia”
(2015r.) TVP 1 21:10

„Kocha, lubi, szanuje
(2011r.) TVN 22:25



Niedziela, 10 grudnia 2017

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3219 - serial  
06:10 Słownik polsko@polski  
06:35 Pełnosprawni 
7:00 Msza święta  
 z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 640  
09:15 Jak to działa? odc. 148  
09:45 Franciszek. Papież miłosierdzia  
 - dokumentalny 
10:40 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 52 Magazyn 
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 27 - serial 
11:40 Sekrety mnichów odc. 24 
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:50 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 2 - serial 
13:55 Poldark: Wichry losu 
 odc. 1 s. 2 - serial 
15:00 Halo tu Pjongczang odc. 4 
15:15 Puchar Świata w Titisee- 
 Neustadt Skoki narciarskie 
15:30 Puchar Świata w Titisee- 
 Neustadt Skoki narciarskie 
16:25 Teleexpress 
16:35 Puchar Świata w Titisee- 
 Neustadt Skoki narciarskie 
17:40 Komisarz Alex odc. 130 - serial  
18:40 Jaka to melodia? - rozrywka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 66 - serial 
21:10 Co się zdarzyło w Las Vegas - 
komedia romantyczna 
22:55 Leszek Możdżer & Holland  
 Baroque - koncert 
00:20 Król życia - komedia  

5:15 Ukryta prawda odc. 94 - serial 

6:30 Mango - Telezakupy 

8:35 Gotowe na wszystko odc. 11 - serial 

9:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 - serial 

10:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 - serial 

11:40 Brzydula odc. 183 - serial 

12:15 Brzydula odc. 184 - serial 

12:50 Brzydula odc. 185 - serial 

13:25 Brzydula odc. 186 - serial 

14:00 Beethoven V - fi lm przygodowy 

16:00 Księżniczka na lodzie 

 - fi lm dla dzieci 

18:00 Oszuści odc. 5 - serial 

19:00 Zabójcza broń odc. 10 - serial 

20:00 Star Trek - fi lm SF 

22:40 Zabójcza broń odc. 11 - serial 

23:40 Słaby punkt - thriller 

02:00 Miasto zła odc. 5 - serial 

06:00 Kacze opowieści 

 odc. 61 - animowany 

06:30 Kacze opowieści 

 odc. 62 - animowany 

06:55 Kacze opowieści 

 odc. 63 - animowany 

07:30 Kacze opowieści 

 odc. 64 - animowany 

07:55 Kacze opowieści 

 odc. 65 - animowany 

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 29 - animowany 

09:00 Wendy Wu - nastoletnia  

 wojowniczka - fi lm przygodowy  

10:55 Galileo odc. 657   

11:55 Galileo odc. 658   

12:55 Zabójcze tornado - fi lm SF 

14:45 Polubić czy poślubić 

 - komedia romantyczna 

17:00 Apokalipsa androidów - thriller 

19:00 Galileo odc. 659  

20:00 Patriota - thriller 

21:55 Włatcy móch. Ćmoki Czopki i 

Mondzioły - fi lm animowany 

00:00 Kasyno - dramat kryminalny 

05:50 Niesamowite! odc. 2 - serial 

06:50 Allo Allo odc. 5 - serial 

07:25 Allo Allo odc. 6 - serial 

08:05 Allo Allo odc. 7 - serial 

08:45 Allo Allo odc. 8 - serial 

09:30 El Dorado odc. 2 s. 1 Miniserial 

11:25 Grinch: świąt nie będzie 

 - komedia 

13:35 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - fi lm fantastyczny 

14:45 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm odc. 23 s. 5 

 - fi lm fantastyczny 

16:10 Bibliotekarz III - przeklęty kielich  

 Judasza - fi lm przygodowy 

17:50 Pokojówka na Manhattanie 

 - komedia 

20:00 W obronie własnej 

 - fi lm sensacyjny 

22:00 Angielska robota - fi lm sensacyjny 

00:10 Wikingowie odc. 8 - serial 

08:00 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 1 - serial 

08:40 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 2 - serial 

09:20 Olivier Messiaen - Muzyka wiary  

 - rozrywka 

10:50 Scena klasyczna. Młody Chopin  

 odc. 11 Recital 

11:45 Trzeci punkt widzenia odc. 214  

12:25 Ucieczka z kina „Wolność” 

 - dramat obyczajowy 

14:05 Chuligan literacki odc. 68  

14:40 Tosca Opera 

17:00 Pomniki historii odc. 63 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 492  

18:10 60 minut na godzinę 

 Kabaret i satyra 

19:10 Lęk przestrzeni - fi lm obyczajowy 

20:15 Bilet na Księżyc - komedia 

22:20 Scena altenatywna - koncert 

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 214  

23:35 Kino objazdowe - dokumentalny 

00:40 Ella Fitzgerald - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 10  
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial  
08:00 Mała Arabka i Matrix 
 - dokumentalny 
08:55 Droga  
09:20 Przyłbice i kaptury odc. 7 - serial 
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 161  
10:55 Dzika przyroda Bliskiego  
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 2 - dokumentalny 
12:00 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 3 - serial 
13:10 Grecka odyseja Joanny Lumley 
odc. 1 - dokumentalny 
14:05 Szerokie tory odc. 52  
14:35 U kresu drogi 
 - dramat obyczajowy 
15:55 Dajcie mi jabłko   
16:35 Wielka gra odc. 93 - rozrywka 
17:30 Ex libris Magazyn 
18:00 Jan Serce odc. 3 - serial 
19:05 Pułkownik Kukliński 
 - dokumentalny 
20:10 Ułańska ballada odc. 1 
 - fi lm przygodowy  
21:05 Jak nie wiadomo o co chodzi  
22:05 Papusza - fi lm biografi czny 
00:20 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 3 - serial  

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia   
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Kolumb - wyprawa na koniec  
 świata - fi lm animowany 
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 Święta Rita z Casci   
 - przejmująca droga wiary 
 - dokumentalny 
11:45 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Albert Schweitzer 
 - fi lm biografi czny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - rozrywka  
17:00 Tam gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:00 Msza święta w intencji Ofi ar  
 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 Samson i Dalila odc. 7 - serial 
22:30 Vatican Magazine   
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej   
23:30 Z Benedyktem XVI rok po roku  
 odc. 4 - serial 

06:15 Słowo na niedzielę 
06:25 Podróże z historią odc. 36  
07:05 M jak miłość odc. 1335 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
10:00 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
10:40 Groźne cuda natury. 
 Życie na krawędzi odc. 2 - serial 
11:40 Makłowicz w podróży odc. 167  
12:20 Taggart - western 
14:00 Familiada - rozrywka 
14:40 Koło fortuny - rozrywka
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial 
16:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
16:20 Na sygnale odc. 164 - serial 
16:55 Na sygnale odc. 165 - serial 
17:20 Rodzinka.pl 
 odc. 199 s. 10 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Pod wspólnym niebem 
 odc. 12 - serial 
19:25 Lajk! odc. 15 Magazyn 
20:05 Kwiat pustyni - fi lm biografi czny 
22:25 Bal u Pana Boga - koncert  
 piosenek Jacka Kaczmarskiego 
 i Przemysława Gintrowskiego 
 - koncert 
23:35 Mandarynki - dramat wojenny 
01:15 Cisza - thriller 

05:50 Mango - Telezakupy 

08:00 Nowa Maja w ogrodzie odc. 8 

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1033 

11:00 Co za tydzień odc. 829 Magazyn 

11:45 Druga szansa odc. 13 s. 4 - serial  

12:45 Druga twarz odc. 2 - rozrywka 

13:50 Piraci z Karaibów: 

 Skrzynia umarlaka 

 - fi lm przygodowy  

17:05 Mali giganci 

 odc. 6 s. 3 - rozrywka 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 27 

19:45 Uwaga! odc. 5157  

20:00 MasterChef 

 odc. 14 s. 6 - rozrywka  

21:35 Gwiezdne wojny II 

 - Atak klonów - fi lm SF 

00:40 Nie wszystko złoto co się świeci  

 - komedia  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 My3 odc. 10  i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 19 - animowany 
08:50 Królowa Śniegu II 
 - fi lm animowany 
10:40 Kevin sam w domu 
 - po raz czwarty - komedia 
12:30 Uniwersytet Potworny 
 - fi lm animowany 
14:40 Opowieści z Narnii: Lew  
 czarownica i stara szafa 
 - fi lm fantastyczny 
17:40 Nasz nowy dom 
 odc. 84 - rozrywka 
18:40 Podziękuj niedocenionym 
 odc. 4  
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Państwo w państwie odc. 252  
20:05 Kabarety Rybnik 2017 odc. 1 
Kabaret i satyra 
22:05 Adwokat - dramat kryminalny 
00:45 As w rękawie 
 - komediodramat 

18:00 Oszuści 10:55 Galileo

06:50 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

18:00 Jan Serce

14:00 Familiada 11:45 Druga szansa 08:50 Królowa Śniegu

Dwójka frustratów, Jack Fuller i Joy McNally, 
szukając zapomnienia, udaje się do Las Vegas. 
Choć się nie znają, hotelowy system komputerowy 
umieszcza ich w jednym pokoju.

Republiką zawładnął chaos. Na czele ruchu 
separatystów staje hrabia Dooku, rycerz Jedi, który 
przeszedł na stronę ciemności. Obi-Wan Kenobi 
odkrywa, że na jednej z planet tworzona jest armia 
klonów.

„Gwiezdne wojny II - Atak klonów”
(2002r.) TVN 21:35

„Co się zdarzyło w Las Vegas”
(2008r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 11 grudnia 2017

09:40 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 170   
09:10 Rok w ogrodzie 
09:40 Doktor Quinn odc. 7 s. 2 - serial 
10:40 Downton Abbey 
 odc. 8 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40  Magazyn 
12:55 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 2 - serial 
14:00 Elif odc. 152 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka
15:10 Obserwator odc. 189  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 50 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:40 Bez tożsamości odc. 6 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Mąż i żona - spektakl teatralny 
21:40 W obliczu śmierci 
 - fi lm sensacyjny  
00:00 Gol Ekstra Magazyn piłkarski 

05:20 Ukryta prawda odc. 95 - serial 

06:20 Szpital odc. 209 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 142 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 185 - serial 

09:45 Brzydula odc. 186 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 484 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 143 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 383 - serial 

14:55 Szpital odc. 210 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 187 - serial 

18:30 Brzydula odc. 188 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 485 - serial 

20:00 Street Dance - fi lm muzyczny 

22:10 Nie z tego świata 

 odc. 14 s. 5 - serial 

23:10 Star Trek - fi lm SF 

1:50 Moc magii odc. 337 - rozrywka

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 13 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 14 - rozrywka
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 1 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 30 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 31 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 22 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 304 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 182 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 154 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 155 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 156  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 247 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 57 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 58 - serial 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 183 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 
305 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział  
 kryminalny odc. 109 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
odc. 1 - serial 
22:00 Galileo odc. 658   
23:00 Galileo odc. 659   
00:00 STOP Drogówka odc. 156  

06:00 To moje życie! 
 odc. 179 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 10 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 4 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 4 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 33 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 34 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 17 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 18 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
20:00 Człowiek pies - fi lm sensacyjny 
22:05 Wpół do śmierci II 
 - fi lm sensacyjny 
00:00 Człowiek o żelaznych pięściach 
 - fi lm sensacyjny 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 71 
08:10 Scena klasyczna. Młody Chopin  
 odc. 11 - recital 
09:00 Rasputin: Szalony zakonnik 
 - fi lm biografi czny 
11:00 Rodzina Kanderów odc. 3 - serial 
12:10 Rodzina Kanderów odc. 4 - serial 
13:25 Czarna suknia 
 - dramat psychologiczny 
14:25 Lepiej być piękną i bogatą 
 - komedia 
16:10 Studio Kultura - niedziela z...
  odc. 492  
17:00 Rasputin: Szalony zakonnik 
 - fi lm biografi czny  
18:35 Studio Kultura - rozmowy  
18:50 Witamy w latach 80. 
 odc. 6 - serial 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Rock’n’roll i Czerwoni Khmerzy 
 - dokumentalny 
22:10 Którędy po sztukę odc. 65  
22:15 Videofan odc. 90 
22:35 Dziennik fi lozofa odc. 71 
22:50 Glengarry Glen Ross 
 - dramat obyczajowy 
00:35 Informacje kulturalne 
00:55 Bilet na Księżyc - komedia  
03:05 - horror Draculi - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 11  
07:00 Pocztówka z nieba 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 65  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 14 - serial 
09:15 Przygody pana Michała 
 odc. 1 - serial 
09:45 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 3 - serial  
10:55 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 7 - serial  
12:00 Zawrócony Tragi- komedia 
13:35 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 65   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 66   
15:05 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 92 - serial 
15:35 Spór o historię odc. 157  
16:20 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 2 - serial  
17:15 Ex libris Magazyn 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 5 - serial 
18:40 Flesz historii Magazyn 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 102  
19:40 Sensacje XX wieku odc. 103  
20:20 Było nie minęło - kronika 
zwiadowców historii  
20:50 Największe oblężenia 
średniowiecza odc. 6 - dokumentalny 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 7 s. 2 - serial 
22:55 Śmierć Stalina - dokumentalny 
23:50 Towarzysz generał 
 - dokumentalny 
01:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 65

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   
11:00 Dinozaury z Krasiejowa 
 - dokumentalny 
11:25 Myśląc ojczyzna   
11:35 Młodzi Światu  
11:50 Retrospekcja   
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy duchem - Aleksander  
 Sołżenicyn - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń - rozrywka  
14:10 Piękna i Bestia - fi lm przygodowy 
15:40 Hwange  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 Przypowieści Jezusa - serial 
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Monster Trucków odc. 
23 - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Budowa świątyni w Narodowym  
 Sanktuarium Matki Bożej w  
 Miejscowości Subukia w Kenii  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa   
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 51 - serial  
23:00 Najkrótsza droga do domu:  
 C.S.Lewis - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 197 s. 10 - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 124  
07:05 M jak miłość odc. 183 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
11:40 Na dobre i na złe odc. 500 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 41 - serial 
13:40 Na sygnale odc. 97 - serial 
14:15 Kabaretowa scena Dwójki 
 odc. 20 Kabaret i satyra 
15:10 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 1 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 5 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1759 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
odc. 18 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1336 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Tajemnica Elise odc. 5 - serial 
23:05 Tajemnica Elise odc. 6 - serial 
00:15 Moja własna wojna 
 - dokumentalny 

05:50 Mango - Telezakupy 
07:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 9 s. 13 - rozrywka 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2142 Magazyn 
10:55 Tu się gotuje! odc. 2   
11:00 Ukryta prawda odc. 850 - serial  
12:00 Szkoła odc. 502 - serial  
13:00 19+ odc. 203 - serial  
13:30 19+ odc. 114 - serial 
14:00 Szpital odc. 739 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 3 s. 6 - rozrywka 
16:00 Szkoła odc. 247 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 505 - serial 
18:00 Szpital odc. 391 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym  
 oddycham odc. 28 Magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5158  
20:10 Doradca smaku odc. 21  
20:15 Na Wspólnej odc. 2596 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 26 - rozrywka 
21:30 Życie bez wstydu 
 odc. 1 s. 5 - rozrywka 
22:30 Projekt Lady 
 odc. 2 s. 2 - rozrywka 
23:30 Gwiezdne wojny II 
 - Atak klonów - fi lm SF  
02:25 Co za tydzień odc. 829 Magazyn 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 573 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 792 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 793 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie  
 odc. 80 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 567 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 300 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 701 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2586 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 747 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 71 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 59 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2587 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 436 - serial 
20:00 25 lat Polsatu. Gala z Teatru  
 Wielkiego - rozrywka
23:00 John Rambo - fi lm sensacyjny 
01:00 Szklana pułapka II 
 - fi lm sensacyjny 

09:10 Brzydula 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

09:00 Rasputin: 
Szalony zakonnik

19:00 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Mieszkający w Tajlandii John Rambo pomaga 
misjonarzom przeprawić się do nękanej wojną 
Birmy. Gdy Ci dostają się w ręce sadystycznego 
majora Pa Tee Tinta, John postanawia ich uwolnić.

Carly tańczy w londyńskiej grupie streetdance’owej 
prowadzonej przez jej chłopaka, Jaya. Gdy zespół 
awansuje do fi nału mistrzostw Wielkiej Brytanii, 
charyzmatyczny lider porzuca tancerzy.

„Street Dance”
(2010r.) TVN 7 20:00

„John Rambo”
(2008r.) Polsat 23:00



Wtorek, 12 grudnia 2017

10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 17 - serial 
09:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 27 - serial  
09:40 Nienasyceni odc. 16  
10:10 Doktor Quinn odc. 8 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey odc. 9 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 24 godziny na równiku 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 153 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka
15:10 Obserwator odc. 190  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 51 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3221 - serial 
18:40 Bez tożsamości odc. 7 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 5 - serial 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
odc. 53 Magazyn 
22:10 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 49 - serial 
23:05 Miasto gniewu odc. 12 - serial 
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy  
 odc. 6 - serial 
00:35 Mr Nobody - fi lm fantastyczny 

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1173 - serial 

06:20 Szpital odc. 210 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 143 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 187 - serial 

09:45 Brzydula odc. 188 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 485 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 144 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 384 - serial 

14:55 Szpital odc. 211 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 189 - serial 

18:30 Brzydula odc. 190 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 486 - serial 

20:00 Kroll - fi lm sensacyjny 

22:10 Parszywa dwunastka 

 - fi lm wojenny 

01:10 Niewierni odc. 5 - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 14 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 15 - rozrywka
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 2 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 32 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 33 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 1 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 305 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 183 - serial  
12:00 Detektywi w akcji odc. 156 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 157 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 46  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 248 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 59 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 60 - serial 
18:00 Detektywi w akcji odc. 184 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 306 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 110 - serial 
21:00 Antidotum - fi lm sensacyjny 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 83 - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 180 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 10 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 11 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 5 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 4 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 35 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 36 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 18 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 19 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
20:00 Drakula 2000 - horror 
22:00 Krzyk III - horror 
00:20 Królowa ringu - fi lm obyczajowy 

08:00 Dziennik fi lozofa 
 odc. 72 Magazyn 
08:10 Wydarzenie aktualne  
08:40 Informacje kulturalne 
09:00 Operacja Himmler 
 - dramat 
10:30 Kolorowe dni 
 - fi lm krótkometrażowy 
11:00 Rodzina Kanderów odc. 5 - serial 
12:15 Rodzina Kanderów odc. 6 - serial 
13:25 Szczęśliwy brzeg - obyczajowy 
15:15 Bezpośrednie połączenie 
 - obyczajowy 
16:20 Tygodnik kulturalny  
17:10 Operacja Himmler 
 - dramat  
18:40 Studio Kultura - rozmowy  
18:55 Czasem śnię że latam 
 - dokumentalny 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Królowa i Szekspir 
 - spektakl teatralny 
21:50 Dezerterzy odc. 66  
22:25 Dziennik fi lozofa 
 odc. 72 Magazyn 
22:40 Depesze z Jądra Ciemności 
 - Zakończenie Roku 
 Josepha Conrada 
00:25 Cynga - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 12  
06:55 Tak bardzo bali się legendy o nim  
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 66  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 15 - serial 
09:15 Przygody pana Michała 
 odc. 2 - serial 
09:50 Pułkownik Kukliński 
 - dokumentalny  
10:50 Wielka piątka Azji odc. 3 - serial  
11:55 Z archiwum IPN odc. 47  
12:35 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 6 
 - dokumentalny  
13:30 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 102   
14:40 Sensacje XX wieku odc. 103   
15:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 55 - serial 
15:50 Śmierć Stalina - dokumentalny  
16:45 Kazimierz Pułaski - bohater 
 dwóch narodów - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 6 - serial 
18:55 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 12  
19:20 Sensacje XX wieku odc. 91  
19:50 Sensacje XX wieku odc. 92  
20:30 Nowe Ateny odc. 66  
21:20 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
21:50 Boża podszewka 
 odc. 8 s. 2 - serial 
22:55 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 11 - serial 
23:35 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 12 - serial 
00:15 Ostatni prom - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej   
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 W Solankowej Dolinie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sprawa wiary - obyczajowy 
13:45 Być loretanką  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 51 - serial  
14:50 Święty na każdy dzień  
14:55 Watykan - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych   
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Lusaka City of Hope 
 - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Msza Święta z Bazyliki 
 Watykańskiej z okazji 
 Najświętszej Maryi Panny 
 z Guadalupe 
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi    
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Guadalupe - żywy obraz 
 - dokumentalny 
22:55 Niezwykłe stworzenia które 
 przeczą teorii ewolucji 
 odc. 1 - serial 
23:40 Gol dla Ghany - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl odc. 198 - serial 
06:40 Program ekumeniczny 
07:05 M jak miłość odc. 184 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1759 - serial 
11:40 Na dobre i na złe 
 odc. 501 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 42 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 98 - serial 
14:20 Cuda z odzysku 
 - urządź mieszkanie 
 za darmo odc. 4 - rozrywka
15:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 18 - serial 
15:25 M jak miłość odc. 1336 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 6 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1759 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1760 - serial 
20:35 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1337 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Fugazi - centrum wszechświata 
 - dokumentalny 
23:50 Miasto skarbów odc. 13 - serial 
00:45 Pierwsza randka 
 odc. 16 - rozrywka

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 13 - rozrywka 
07:50 Doradca smaku odc. 21  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2143 
10:55 Ukryta prawda odc. 505 - serial  
12:00 Szkoła odc. 247 - serial  
13:00 19+ odc. 115 - serial 
13:30 19+ odc. 116 - serial 
14:00 Szpital odc. 391 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 4 s. 6 - rozrywka 
16:00 Szkoła odc. 248 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 506 - serial 
18:00 Szpital odc. 392 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 29 Magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5159  
20:10 Doradca smaku odc. 18  
20:15 Na Wspólnej odc. 2597 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 27 - rozrywka 
21:30 Inwazja - thriller 
23:35 Superwizjer odc. 1113  
00:10 Kuba Wojewódzki 
 odc. 14 s. 10 Talk show 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 574 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 794 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 795 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie  
 odc. 81 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 568 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 201 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 702 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2587 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 748 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 72 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 60 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2588 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 437 - serial 
20:10 Szklana pułapka II 
 - fi lm sensacyjny 
22:50 Dochodzenie - dramat kryminalny 
01:00 Bad Boys - komedia sensacyjna 

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 16:20 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

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

Policjant John McClane, oczekujący na przylot żony, 
uniemożliwia realizację planu zniszczenia terminalu 
lotniczego w Waszyngtonie, przygotowanego przez 
faszyzujących komandosów pułkownika Stuarta.

Złodzieje włamują się do skarbca pewnego 
antykwariusza. Zamiast kosztowności znajdują 
jedynie sarkofag. Podczas transportowania go 
samolotem jeden z przestępców otwiera trumnę, 
uwalniając wampira.

„Dracula 2000”
(2000r.) TV Puls 22:10

„Szklana pułapka II”
(1990r.) Polsat 20:10
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 18 - serial 
09:10 Sonda II odc. 63  
09:35 Jak to działa? odc. 148  
10:10 Doktor Quinn odc. 9 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 10 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40  Magazyn 
12:55 24 godziny na Morzach
  Południowych 
 - bitwa o życie - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 154 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka
15:10 Obserwator odc. 191  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 52 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3222 - serial 
18:40 Bez tożsamości odc. 8 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o Chopinie Quiz 
21:55 Bitwa wrocławska 
 - dokumentalny 
23:55 Ostatni prom - dramat 

05:15 Ukryta prawda odc. 96 - serial 

06:20 Szpital odc. 211 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 144 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 189 - serial 

09:45 Brzydula odc. 190 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 486 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 145 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 385 - serial 

14:55 Szpital odc. 212 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 191 - serial 

18:30 Brzydula odc. 192 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 487 - serial 

20:00 Operacja Argo - thriller 

22:35 The Following odc. 15 s. 3 - serial 

23:40 Wyścig po życie - fi lm sensacyjny 

01:35 Moc magii odc. 339 - rozrywka

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 15 - rozrywka
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 1 - rozrywka
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 3 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 34 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 35 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 2 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 306 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 184 - serial  
12:00 Detektywi w akcji odc. 158 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 159 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 47  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 249 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 61 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 62 - serial 
18:00 Detektywi w akcji odc. 185 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 307 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 111 - serial 
21:00 Pociąg strachu - fi lm sensacyjny 
23:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial 
0:00 Spadkobiercy odc. 15 - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 181 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 11 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 12 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 6 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles odc. 1 
s. 5 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 37 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 38 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 19 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 20 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial 
20:00 Hellboy - fi lm fantastyczny 
22:20 Drakula 2000 - horror 
00:25 Atak na posterunek 
 - fi lm sensacyjny 

08:00 Dziennik fi lozofa 

 odc. 73 Magazyn 

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 20  

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Wstęp do - fi lmu odc. 13  

09:00 Noc w Casablance 

 - komedia 

11:00 Rodzina Kanderów odc. 7 - serial 

12:15 Rodzina Kanderów odc. 8 - serial 

13:20 Śmierć jak kromka chleba 

 - dramat historyczny 

15:30 We dwoje - obyczajowy 

16:50 Dranie w kinie odc. 15 Magazyn 

17:35 Noc w Casablance - komedia  

19:10 Studio Kultura - rozmowy  

19:25 Katanka - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wiatr buszujący w jęczmieniu 

 - dramat wojenny 

22:35 Pegaz odc. 59  

23:30 Dziennik fi lozofa 

 odc. 73 Magazyn 

23:45 Jedna scena odc. 18  

00:05 Wojaczek - fi lm biografi czny 

06:50 Był taki dzień odc. 13  
06:55 Kazimierz Pułaski - bohater dwóch 
narodów - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 67  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 16 - serial 
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 3 - serial 
09:45 Kozietulskiego 6 - dokumentalny 
10:50 Piłsudski Bronisław: 
 zesłaniec etnograf bohater 
 - dokumentalny  
11:55 Spór o historię odc. 68  
12:40 W cieniu prezydenta 
 - dokumentalny 
13:35 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 91   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 92   
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 56 - serial 
15:35 Sekret Herberta Klose raz jeszcze 
 - dokumentalny 
16:35 Dziennik telewizyjny Magazyn 
17:50 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 7 - serial 
18:50 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 7 - serial 
19:30 Towarzysz generał - dokumentalny  
20:55 Bizancjum: opowieść o trzech 
 miastach odc. 1 - dokumentalny 
22:00 Boża podszewka 
 odc. 9 s. 2 - serial 
23:05 Gintrowski. A jednak coś 
 po nas zostanie - rozrywka
00:10 Wszystko co kocham - dramat 

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 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 8 - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 32 - serial 
11:10 Marana - dokumentalny 
11:20 Myśląc ojczyzna   
11:30 Lusaka City of Hope 
 - dokumentalny  
11:40 Prosto o gospodarce Magazyn
  ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Stan wojenny wspomnienia
  przywódców  
12:45 Koncert o bł. ks. Jerzym 
 Popiełuszce - „Jesteś” - koncert 
13:25 Błogosławiona Juta. Kobieta 
 średniowiecza - dokumentalny 
14:00 Krewniaki - spektakl teatralny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie  
16:30 Z nami bezpiecznie Magazyn  
16:50 20 lat dla świata   
17:00 Po stronie prawdy  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - animowany 
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 Więźniarki - dokumentalny 
23:30 Przymusowa izolacja 
 - 13 grudnia 1981 r.

06:05 Rodzinka.pl odc. 199 - serial 
06:35 Pożyteczni.pl  
07:05 M jak miłość odc. 185 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1760 - serial 
11:40 Na dobre i na złe odc. 502 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 43 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 99 - serial 
14:20 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 14 s. 2 - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 18 - serial 
15:25 M jak miłość odc. 1337 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 7 - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1760 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1761 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 689 - serial 
21:50 Na sygnale odc. 166 - serial 
22:25 Miłosne antidotum 
 - komedia romantyczna 
00:20 Solidaruchy z Rakowieckiej 
 - dokumentalny 
01:25 Jedyna szansa odc. 1 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 11 s. 13 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 18  

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2144 Magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 506 - serial  

12:00 Szkoła odc. 248 - serial  

13:00 19+ odc. 117 - serial 

13:30 19+ odc. 118 - serial 

14:00 Szpital odc. 392 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 5 s. 6 - rozrywka 

16:00 Szkoła odc. 249 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 507 - serial 

18:00 Szpital odc. 393 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 30 

19:50 Uwaga! odc. 5160  

20:10 Doradca smaku odc. 22  

20:15 Na Wspólnej odc. 2598 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 28 - rozrywka 

21:30 Labirynt - thriller 

00:40 Inwazja - thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 575 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 796 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 797 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
 odc. 82 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 569 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 202 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 703 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2588 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 749 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 73 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 61 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2589 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 438 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 481 - serial 
20:40 Bad Boys - komedia sensacyjna 
23:10 Ladykillers czyli zabójczy kwintet 
 - komedia kryminalna 
01:20 Burleska Musical 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

15:30 We dwoje 14:05 Sensacje XX wieku

20:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

U schyłku II wojny światowej naziści organizują 
siły piekieł przeciwko nieprzyjaciołom. Tworzą 
czerwonoskórego demona. Po latach potwór zaczyna 
wykorzystywać nadprzyrodzone siły, by pomagać 
ludzkości.

Rok 1979. Tony Mendez _ ofi cer CIA wyspecjalizowany 
w ewakuacji ludzi z wrogich terytoriów, stara się 
pomóc amerykańskim dyplomatom w ucieczce 
z ogarniętego rewolucyjnymi zamieszkami Iranu.

„Operacja Argo”
(2012r.) TVN 7 20:00

„Hellboy”
(2004r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

ZUPA KREM Z POMIDORÓW
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Składniki: 

1 l passaty pomidorowej
pęczek natki 
30 g masła
150 g cebuli
2 ząbki czosnku
250 ml wywaru z warzyw 
100 ml śmietany 30%
sól, pieprz, pieprz cayenne, 
cukier (do smaku)

Sposób wykonania:

Cebulę i czosnek drob-
no posiekać, przesmażyć na 
maśle. Wlać passatę i zagoto-
wać. Następnie dodać gorący 
wywar, gotować do uzyskania 
gęstej zupy. Doprawić solą, 
pieprzem, pieprzem cayenne. 
Całość na koniec zmiksować 
i dodać śmietanę, udekorować 
natką. 

Smacznego!
Radek Wojciechowski

Bylina z rodziny
turzycowatych

Ma aUrszula

Sztuczka, chwyt,
sposób
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Świąteczny czas dziecka
ADWENT  O tym jak przygotować dzieci do Bożego Narodzenia, co kupić pod choinkę i czy warto angażo-
wać milusińskich w przygotowanie paczek dla potrzebujących oraz samych świąt rozmawiamy z psycholożką 
Danutą Tyburską

– Rozpoczął się adwent, czy 
warto kupować dziecku kalen-
darze ze słodyczami, a może 
uczyć je wyrzeczeń, odmawia-
nia sobie czegoś? 

– Kalendarz to jedynie na-
rzędzie, które pomaga w nauce 
cierpliwości poprzez oczekiwanie 
na nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia. Tutaj nie działa za-
sada click-click, sprawiająca, że 
za chceniem pojawia się natych-
miast spełnienie. By radość z pre-
zentów, ale i samego przeżywania 
świąt w gronie rodzinnym, miała 
znaczenie, warto jest ponieść 
pewną cenę. Wyrzeczenia są waż-
ne i powinny być adekwatne do 
wieku dziecka. One kształtują 
charakter już od najmłodszych 
lat.

– W ostatnich latach w skle-
pach już w listopadzie pojawiają 
się ozdoby świąteczne, a zabaw-

ki są eksponowane tak, by kusić 
zwłaszcza dzieci. Jak tłumaczyć 
naszym pociechom, że to chwyt 
marketingowy, a w Bożym Na-
rodzeniu chodzi o coś całkiem 
innego? 

– Przede wszystkim trzeba 
z dzieckiem o tym rozmawiać 
i wyjaśniać, o co tak naprawdę 
chodzi w przeżywaniu świąt. Co 
do samych prezentów, spróbujmy 
nakierować pociechę na przyszły 
prezent, zgodny z jego zaintere-
sowaniami czy predyspozycjami. 
Chodzi tutaj o naukę dokonywa-
nia wyborów w morzu marketin-
gowych pokus.

– Jak należy wybierać dziec-
ku prezent pod choinkę? Czym 
powinniśmy się?

– My, jako rodzice, sami nie 
możemy ulegać pokusie akcep-
tacji każdego wybranego przez 
dziecko prezentu, by rekompen-
sować sobie w ten sposób własne 
deficyty z dzieciństwa albo noto-

ryczny brak czasu. Kupując 
dzieciom prezenty doro-
śli często sami sobie ku-
pują lepsze samopoczu-

cie. Nie zawsze przynosi 
to dobre skutki dla 

najmłodszych. 
– Co-

raz częściej 
kupuje się 
d z i e c i o m 
bardzo dro-
gie prezenty 
i pod cho-

inką znajdują się elektronicz-
ne nowości, firmowe drogie 
zabawki. Jak takie działanie ze 
strony dorosłych wpływa na 
pociechy?

– Tak, jak powiedziałam 
wcześniej: notoryczne uleganie 
oczekiwaniom dziecka często 
sprawia, że w dorosłym życiu taki 
człowiek staje się roszczeniowy 
wobec otoczenia. Skoro dotąd to, 
co chciał otrzymywał, dlaczego 
w dorosłym życiu ma się to zmie-
nić? Stąd niedaleko już do wszel-
kich zaburzeń emocjonalnych, 
a nawet depresji.

– Jeśli w naszej rodzinie 
kierujemy się zasadami, że 
cenniejszy jest prezent dany 
od serca, samodzielnie zrobio-
ny, to jak wytłumaczyć, że np. 
sweter zrobiony ręcznie przez 
babcię ma większą wartość, 
a w zasadzie powinien ją mieć 
w odczuciu dziecka, niż drogie 
gadżety z sieciówek?

– Jeśli dziecko w relacjach 
rodzinnych widzi szacunek 
i wdzięczność za to, co płynie od 
nas, z pewnością to doceni. To 
wartości, jakie funkcjonują w ro-
dzinie odzwierciedlają oczekiwa-
nia dziecka. Trudno oczekiwać 
w rodzinie o preferencjach mate-
rialnych, by nagle w święta Bożego 
Narodzenia pojawiła się afirmacja 
innych wartości. 

– Czy warto angażować 
dzieci w przygotowywanie pa-
czek dla potrzebujących? 

– Oczywiście, że tak. Naucza-
nie dziecka umiejętności dziele-
nia się z innymi pobudza w nim 
wrażliwość i empatię. To cechy 
bezcenne w społeczeństwie.

– A co daje dziecku wspól-
ne przygotowywanie wystroju 
domu, porządki w domu, przy-
gotowywanie potraw wigilij-
nych?

– Przede wszystkim daje po-
czucie wspólnoty, przynależności 
do rodziny, pomaga w budowaniu 
relacji. Z drugiej strony to natu-
ralne przekazywanie tradycji, by 

dalsze pokolenia mogły ją szano-
wać i pielęgnować.

– Od jakiego wieku mo-
żemy wprowadzać te zasady, 
o których rozmawiałyśmy? 

– Sądzę, że już od drugiego 
roku życia dziecko może uczest-
niczyć sukcesywnie w tych wy-
darzeniach. W każdym razie to 
dobry moment, by zacząć tłu-
maczyć dziecku dlaczego święta 
Bożego Narodzenia są dla nas tak 
cudowne i ważne.

(nał)
 fot. nadesłane

Porady

Zakupowy maraton 
– jak nie zwariować?
Co robić, by nie ulec przedświątecznemu szaleństwu i kupić faktycznie jedynie to, 
co chcemy i w rozsądnych cenach? Oto kilka wskazówek.

Od początku grudnia wszyscy 
Polacy ruszają na zakupy. Centra 
handlowe odnotowują najwięk-
sze obroty w ciągu roku, a spe-
cjaliści od marketingu i reklamy 
robią wszystko, by zachęcić nas 
do nabycia produktów konkret-
nych marek. Jak nie spustoszyć 
portfela?

Zaczynamy od zrobienia listy 
zakupów, dzieląc ją na prezenty 
i na artykuły spożywcze. Wtedy 
planujemy też budżet. Weźmy 
pod uwagę również opcję zaku-
pów internetowych, ale tu jedna 
uwaga: trzeba założyć zapas cza-
su na ewentualny zwrot towaru 
i ponowny zakup. Jeśli zamawia-
my w sieci ubrania, upewnijmy 
się, że obdarowany będzie mógł 
je zwrócić po świętach, gdy coś 
nie będzie pasowało. Zakupy 
przez internet są o tyle wygod-
ne, że towar dotrze prosto do 
naszych drzwi i mamy możliwość 
porównania cen. Co do artyku-
łów spożywczych – pamiętajmy, 
że święta trwają tylko kilka dni, 
a nasze możliwości konsumpcji 
są ograniczone. 

Kolejnym krokiem jest wy-
bór dnia zakupów. Najlepiej zde-
cydować się na środek tygodnia, 
bo w weekendy trzeba się liczyć 
z obecnością tłumów innych ku-
pujących. Sobota i niedziela to 
również utrudnienia dla zmoto-
ryzowanych i kłopot ze znalezie-
niem miejsca parkingowego przy 
centrach handlowych. 

Podczas zakupów trzymaj-
my się ściśle swojego planu. 
Najpierw kupujemy prezenty. 
Tu trzeba uważać na hasła typu 
„kup dwa, trzeci dostaniesz gra-
tis”. Nie ma nic gratis. A poza 
tym po co nam dwa artykuły 
tego samego rodzaju? Patrzmy 
krytycznie na promocje. Przy za-
kupach artykułów spożywczych, 
zwróćmy uwagę na terminy waż-
ności. Sprawdzajmy paragony 
kasowe i ceny poszczególnych 
artykułów.

Na koniec, a właściwie na 
początku zakupów, pamiętajmy 
o kieszonkowcach. Oni właśnie 
w tym okresie idą na łowy.

Tekst i fot. (Maw)Centra handlowe zachęcają do świątecznych zakupów wystrojem
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niszczał. Kupiony przez Polaków 
za 7000 funtów szterlingów ze-
branych przez społeczność Po-
morza. Pod polską banderą służył 
w latach 1930-1981. Podczas zwie-
dzania duże wrażenie robi wystrój 
kabin oficerskich, a także miejsce, 
gdzie spali przyszli marynarze 
(podwieszane hamaki). Turystów 
oprowadzają byli już maryna-
rze tego żaglowca, którzy bardzo 
chętnie opowiadają ciekawe hi-
storie z nim związane.

Akwarium Morskie – naj-
większe w Polsce oceanarium. 
W części akwarystycznej możemy 
zobaczyć między innymi drapież-
ne mureny, kolorowe rybki mórz 
tropikalnych, żółwie morskie 
i wiele innych gatunków. W dzia-
le muzealnym znajduje się nato-
miast wielka diorama (makieta) 
dna morskiego Bałtyku z figurami 
najczęściej występujących gatun-
ków. Są też wypchane zwierzę-
ta morskie oraz szczęka rekina 
sprzed milionów lat.

Sopot leży między Gdańskiem 
a Gdynią. Popularne nadmorskie 
letnisko, które swój charakter 
uzdrowiska sprawuje od wielu lat. 
Obecnie składa się z dwóch części: 
starej, w której dominują zabyt-
kowe wille, hotele i miejsca space-
rowe oraz z nowej, zdominowanej 
przez wielkie bloki mieszkalne. 
W sezonie letnim Sopot odwie-
dza kilkadziesiąt tysięcy turystów, 
a znalezienia wolnego miejsca na 
parkingu graniczy z cudem. Co cie-
kawego możemy tam zobaczyć?

Deptak – to część ulicy Mon-
te Casino, zwana również „mon-
ciakiem”. Zaczyna się niedaleko 
dworca PKP i biegnie w kierunku 

morza. Znajduje się tam wiele ka-
mieniczek, w których mieszczą 
się kawiarnie, restauracje, galerie 
sztuki czy sklepiki z pamiątkami. 
Nie brakuje też sklepów siecio-
wych. „Monciak” kończy się Pla-
cem Zdrojowym z rzeźbą Jana Ry-
baka. Przechodząc przez ten plac 
zbliżymy się do wejścia na słynne 
molo. Jest ono symbolem miasta, 
jego długość przekracza 500 me-
trów (jedno z najdłuższych w Eu-
ropie). Pod koniec mola, po pra-
wej stronie, znajduje się marina, 
do której wpływają duże jachty 
morskie. Na końcu mola znajduje 
się mała kawiarenka. Z tego punk-
tu widać w całej okazałości Grand 
Hotel, miejsce kultowe, w którym 
zatrzymują się słynni aktorzy czy 
też ludzie polityki.

Opera Leśna – po drugiej 
stronie miasta, w części południo-
wej, znajduje się słynna Dolina 
Prątki. To właśnie tutaj znajduje 
się znana z festiwali Opera Leśna. 
Początki opery w 1909 roku były 
bardzo skromne. Walory akustycz-
ne tego terenu odkrył kapelmistrz 
teatru miejskiego w Gdańsku i od 
tej pory słychać tu było tylko mu-
zykę niemiecką. Po wojnie impre-
zy muzyczne odbywały się tu bar-
dzo rzadko, aż do 1961 roku, kiedy 
po raz pierwszy zorganizowano 
festiwal piosenki. Obecnie teren 
Opery Leśnej to obszar ponad 4 
hektarów ze sceną, która na czas 
koncertów jest zadaszana. 

Gdynia i Sopot to miasta 
bardzo charakterystyczne, które 
warto bliżej poznać.

(Maw)
fot. (Maw, aba)

Gdynia to portowe miasto, 
które kojarzone jest z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości. 
Pierwsze wzmianki o niej datowa-
ne są na XIII wiek. Wtedy to mała 
wioska rolniczo-rybacka stała 
się własnością zakonu kartuzów, 
którzy przybyli na te tereny. Za 
sprawą braci powstała pierwsza 
karczma, będąca miejscem handlu 
i spotkań miejscowych rybaków. 
Gdynia była własnością zakonu 
przez 400 lat, aż do 1772 roku. 
Wtedy trafiła pod panowanie pru-
skie. Do zakończenia I wojny świa-
towej przechodziła różne koleje 
losu. Na mocy traktatu wersal-
skiego, w 1920 roku Polska otrzy-
mała 140 kilometrów wybrzeża, 
a Gdynia miała zostać polskim 
portem handlowym. Przystąpio-
no do jego budowy. Projektantem 
był inż. Tadeusz Wenda. Już w 1923 
roku do prowizorycznego portu 
zawinął pierwszy statek handlo-

wy - „SS Kentucky” pod banderą 
francuską. W 1930 roku została 
uruchomiona regularna linia na 
trasie Gdynia - Nowy Jork. Kilka 
lat później, bo w 1934 roku, Gdy-
nia była już największym portem 
przeładunkowym na Bałtyku.

W czasach II wojny świato-
wej Gdynia (Gotenhafen) stała 
się portem, w którym niemiecka 
marynarka wojenna „Kriegsmari-
ne” miała bezpieczne schronienie. 
Po zakończeniu II wojny świato-
wej miasto na stałe powróciło do 
Polski i nastąpił jego gwałtowny 
rozwój. Co dziś warto w nim zo-
baczyć?

Skwer Kościuszki – to głów-
na ulica turystyczna Gdyni. Przez 
cały rok przewijają się tędy space-
rowicze. Na jego zakończeniu znaj-
duje się molo południowe, które 
ukazuje morski charakter tego 
miejsca. Właśnie przy Skwerze 
Kościuszki znajduje się duży nad-

morski hotel Gdynia, a nieopodal 
mieści się Dowództwo Marynarki 
Wojennej. Na skwerze zlokalizo-
wano kilka pomników, między 
innymi Marynarza Polskiego, Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
i Żołnierzy AK. Przy południowym 
molo znajduje się budynek szkoły 
morskiej, która wychowała wie-
lu wybitnych marynarzy. Wzdłuż 
stoją zacumowane dwa statki: 
ORP „Błyskawica” oraz żaglowiec 
„Dar Pomorza”. Jest tu również 
port jachtowy, a na samym końcu 
mola - oceanarium.

ORP „Błyskawica” to legen-
darny okręt wojenny, zbudowany 
w angielskiej stoczni w Cowes. 
Zwodowany dwa lata przed wy-
buchem II wojny światowej. Wraz 
z bliźniaczym okrętem „Grom” 
w tamtych czasach zaliczał się 
do najnowszych i najszybszych 
okrętów wojennych na świecie. 
Mimo to nie oddał żadnego strza-
łu w obronie polskiego wybrzeża 
we wrześniu 1939 roku. Na mocy 
rozkazu dowództwa, oba okrę-
ty w przededniu wybuchu wojny 
zostały skierowane do Wielkiej 
Brytanii. Tłumaczono to możli-
wością zatopienia przez niemiec-
kie lotnictwo. Toczyły bitwy na 
morzach, między innymi podczas 
obrony Narwiku. ORP „Błyskawi-
ca” wrócił do Polski dwa lata po 
wojnie i dalej służył przez 40 lat 
dla ojczyzny. Obecnie stanowi 
muzeum i jest obowiązkowym 
punktem do zwiedzania w Gdyni.

Dar Pomorza – żaglowiec, 
który został zbudowany w 1909 
roku w Hamburgu dla niemiec-
kich kadetów. Przechodził różne 
koleje losu. Przez kilkanaście lat 

Sopockie molo

Przy Skwerze Kościuszki cumuje okręt muzeum – ORP Błyskawica W Gdyni cumują również żaglowce

Gdynia i Sopot – przemysł i kultura
TURYSTYKA  Oba tytułowe ośrodki, obok Gdańska, wchodzą w skład Trójmiasta. W ich zabytkach 
możemy odnaleźć ślady walki o polskość tych terenów
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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)

Najbliższe dni przeżyjesz w pędzie od jednej cie-
kawej sprawy do drugiej. Będziesz tak zaaferowany 
obowiązkami zawodowymi, że nie dostrzeżesz, że 
coś złego dzieje się w twojej rodzinie. Nie bądź obo-
jętny na sygnały alarmowe, bo to poważniejsze niż 
myślisz. Podczas jednego ze spotkań służbowych 
poznasz kogoś, kto wywoła szybsze bicie serca. 

Rozkwitniesz, a po niedawnej chandrze nie zostanie 
nawet ślad. Będziesz chciał spotykać się z ludźmi, 
aranżować imprezy, dyskutować i dowiadywać się 
ciekawych rzeczy. Najlepiej będzie, jeśli spożytkujesz 
tę energię na planowanie jesiennego urlopu. Wybierz 
ładne miejsce, poczytaj o atrakcjach. Trudno będzie 
teraz skupić się na obowiązkach, ale trzeba.

W najbliższych dniach poczujesz opiekę planet. 
Wszystko będzie szło po twojej myśli, każdy pomysł 
okaże się trafny. Współpracownicy też docenią twoje 
starania. Licz się z tym, że nagle spadnie na ciebie 
więcej ważnych zadań. To nie powód do złości, a ra-
czej szansa na premię. Marzy ci się ożywienie w sfe-
rze uczuć? Weź sprawy w swoje ręce i nie puszczaj 
zdobyczy.

Planety ostrzegają, byś nie brał na siebie zbyt wiele. 
Nie poświęcaj się też dla innych jeśli czujesz, że nie 
masz na to siły. Twoje zdrowie wymaga troski. Po-
staraj się odpocząć, skorzystaj z relaksującego ma-
sażu. Gdy to nie pomoże, pora odwiedzić lekarza.

Nerwowy tydzień w pracy. Pilnuj swoich spraw, by 
ktoś nie zarzucił ci, że źle się z nich wywiązujesz. 
Będziesz miał okazję podsłuchać, co się dzieje 
u konkurencji. Pozwoli ci to zyskać przewagę, o ile 
mądrze wykorzystasz te informacje. W miłości czas 
deklaracji.

W nadchodzących dniach wiele będzie się działo 
w sferze zawodowej. Pilnuj swoich spraw i puść 
mimo uszu historie snute przez osobę, która słynie 
ze skłonności do fantazjowania. W miłości flirt na 
horyzoncie. Wpadniesz komuś w oko, a partner bę-
dzie zazdrosny.

Miłosne sprawy tak skutecznie zaprzątają twoją 
głowę, że nie masz czasu na obowiązki zawodowe. 
Zaniedbałeś kilka tematów i teraz może to wyjść na 
jaw za sprawą osoby, której zbytnio zaufałeś. Przy-
gotuj się na niezbyt przyjemną rozmowę z szefem. 
Okaż pokorę.

Zaczniesz zastanawiać się nad przebiegiem swojej 
kariery. Poczujesz, że przed tobą szansa na ruszenie 
z kopyta i zarobienie dużych pieniędzy. Zaczniesz 
obmyślać strategię, dostrzeżesz nowe rozwiązania. 
Uda ci się wyprzedzić działania konkurencji, zyskasz 
w oczach współpracowników. W miłości spokojnie, 
ale warto zaplanować weekendowy wyjazd.

Będziesz teraz wyjątkowo ostrożny, a nawet podejrz-
liwy. Takie podejście zaburzy postrzeganie rzeczywi-
stości. Uspokój niepotrzebne emocje, a wpadniesz 
na rozwiązanie zagadki, która od dawna zaprząta 
twój umysł. Nie zajmuj się ani plotkami, ani knu-
ciem intryg, bo bardzo szybko obróci się to przeciw-
ko tobie. Weekend spędź z partnerem.

Słuchaj intuicji i trzymaj język za zębami. Ktoś bę-
dzie chciał cię bliżej poznać i wykorzystać do swoich 
celów. Nie ufaj mu, mimo że stale się uśmiecha. Do-
kładnie sprawdzaj każde rozliczenie finansowe, bo 
pomyłka może cię wiele kosztować. Takie napięcie 
sprawi, że pod koniec tygodnia poczujesz się bar-
dzo zmęczony. Poświęć choć jeden dzień na leżenie 
bykiem.

Wyczerpujący tydzień pod znakiem spotkań z ludźmi. 
Nagle otoczą cię cudze sprawy, kłopoty, sekrety, za 
czym nie przepadasz. Będziesz musiał udzielać rad, 
współczuć, pocieszać, aż w końcu poczujesz się bar-
dzo wyczerpany. Najlepiej zrobisz, wyjeżdżając samot-
nie na weekend. Naładujesz baterie i zdystansujesz się 
do ostatnich wydarzeń.

Skupisz się na sprawach rodzinnych, sytuacja tego wy-
maga. Ktoś z najbliższych będzie miał kłopoty zdrowot-
ne i na ciebie spadnie zajęcie się jego biznesem bądź 
dziećmi. Spokojnie, sprawa ma charakter przejściowy, 
a ty całkiem dobrze sobie poradzisz. Póki co, nie obie-
cuj zbyt wiele szefowi, bo chwilowo nie będziesz mógł 
się z tego wywiązać.

Kolorowanki dla dzieci
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Kultywują świąteczne tradycje
GMINA WĄPIELSK  Panie z KGW w Wąpielsku wspólnie tworzyły ozdoby świąteczne. Gospodynie 
ćwiczyły manualne umiejętności 4 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wąpielsku

R E K L A M A

Działaczki KGW w Wąpielsku 
po raz pierwszy wspólnie two-
rzyły bożonarodzeniowe deko-
racje. Organizowane przez Karo-
linę Więcławską z Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Rypinie szkolenie było miłym 
sposobem na wspólne spędzenie 
czasu. Zajęcia przebiegły pod ty-
tułem „Jak dawniej świętowano – 
ozdoby i dekoracje”.

Podczas spotkania gospody-
nie z Wąpielska własnoręcznie 
tworzyły stroiki i inne ozdoby 
świąteczne. Szkolenie prowadziła 
Laura Maciejewska z Kujawsko-
Pomorskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego. Panie rozwijały 
technikę i wzbogacały się o nowe 
pomysły na łączenie elementów 
ozdób. Efektem były piękne wian-
ki i stroiki bożonarodzeniowe.

– Zajęcia nam się podobały, 
bardzo miło nam się pracowało. 
Warto chodzić na takie zajęcia, 
ponieważ zawsze można nauczyć 
się czegoś nowego. To praco-
chłonne, ale się opłacało. Każdy 
stroik jest inny i oryginalny. Wło-
żyłyśmy w to całe serce – mówią 
zadowolone panie. 

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska
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Z dziejów samorządu w Rypinie 
(1945-1956)

XX WIEK  Dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 roku O trybie powołania władz administracji ogólnej przy-
wrócił podział administracyjny, obowiązujący do 1 września 1939 roku

Rypin znalazł się, podob-
nie jak przed wojną, w gra-
nicach województwa pomor-
skiego. Od 5 lutego 1945 roku 
siedzibą Urzędu Wojewódz-
kiego Pomorskiego był Toruń, 
a od kwietnia Bydgoszcz. Nie 
uległy także zmianie granice 
powiatu rypińskiego i wcho-
dzących w jego skład gmin. 
Sytuacja taka, ścisłego związ-
ku administracyjnego Rypina 
z Bydgoszczą, utrzymała się do 
1975 roku. Już w 1945 roku po-
wstawały na szczeblu central-
nym propozycje wyłączenia 
powiatu rypińskiego do mają-
cego wówczas być utworzonego 
województwa mazowieckiego, 
a w 1947 roku do tworzonego 
województwa warszawskiego. 
Obie te propozycje spotkały 
się jednak ze zdecydowanym 
sprzeciwem władz w Bydgosz-
czy.

Zmiany granic
Granice Rypina zachowane 

zostały początkowo, podobnie 
jak przed wojną, ale w pierw-
szych latach Miejska Rada Na-
rodowa przeprowadzała liczne 
zmiany na obrzeżach. W 1947 
roku gromadę Puszcza Miejska 
i Puszcza Rządowa wyłączono 
z miasta Rypina i przyłączono 
do gminy Sadłowo; Kamionkę 
wyłączono z miasta Rypina 
i przyłączono do gminy Pręcz-
ki. W tym samym roku wyłą-
czono kolonię Piaski z gromady 
Rusinowo, gm. Strzygi; kolonię 
Bielawki z gromady Starory-
pin, gm. Strzygi; Wójtostwo 
z gromady Starorypin, gm. 
Strzygi; część Ław wraz z gar-
barnią z gromady Rusinowo, 
gm. Strzygi i przyłączono do 
miasta Rypina. W lutym 1949 
roku część Piekiełka włączono 
do miasta i zmieniono nazwę 
na ulicę Osiedle Sportowe.

Rządziły rady
W latach 1945-1950 Rypi-

nem zarządzały Miejska Rada 
Narodowa i Zarząd Miejski, po-
wołane na podstawie Ustawy 
KRN z 11 września 1944 roku 
i Dekretu PKWN z 23 listopada 
1944 roku. Miejska Rada Naro-
dowa składała się z radnych 
powołanych na wniosek orga-
nizacji politycznych, bowiem 
pierwsze wybory samorządo-
we odbyły się dopiero w 1954 
roku. Uchwalała budżet, regu-
laminy, statuty i kontrolowała 
pracę Zarządu Miejskiego. Rada 

wyłaniała ze swego grona Pre-
zydium, które czuwało nad 
wykonaniem uchwał i przy-
gotowywało sesje rady. Radni 
pracowali w komisjach. Zarząd 
Miejski, w skład którego wcho-
dził burmistrz, wiceburmistrz 
i dwaj ławnicy, pełnił funkcję 
wykonawczą. Burmistrz, jako 
przewodniczący Zarządu, spra-
wował ogólne kierownictwo 
nad administracją i gospodar-
ka miejską. Zarząd pracował 
przez tzw. referaty, których 
było 12, a od 1948 r. – 5 (ogól-
no-organizacyjny, finansowo-
budżetowy, administracyjny, 
spraw technicznych i mająt-
kowych i wojskowy). Posie-
dzenia Zarządu Miasta odby-
wały się systematycznie kilka 
razy w miesiącu, najczęściej 
z udziałem starosty powiato-
wego.

Michalski
pierwszym burmistrzem
22 stycznia 1945 roku, na 

drugi dzień po oswobodzeniu, 
obecni na miejscu przedstawi-
ciele istniejącej w nielegalnych 
warunkach PPR przystąpili do 
tworzenia administracji – pi-
sał w sprawozdaniu w czerw-
cu 1945 roku pierwszy starosta 
powiatowy Eugeniusz Nieli-
wódzki. Jako pierwszą formę 
władzy w wyzwolonym Ry-
pinie powołano Zarząd Mia-
sta. Prawdopodobnie miało 
to miejsce 22 stycznia. Pierw-
szym burmistrzem z miano-
wania przez PPR został Wacław 
Michalski, który zajął się naj-
bardziej palącymi problemami 
jak zaopatrzenie w żywność, 
uruchomienie szkół, oświe-
tlenie, itp. Dopiero 16 marca 
1945 roku na ogólnym zebra-
niu członków Związków Zawo-
dowych, PPR i PPS powołana 
została pierwsza Miejska Rada 
Narodowa w składzie: Bole-
sław Wilczyński (zamieszka-
ły Stary Rynek 20), Stanisław 
Leśniewski (Kościuszki 20), 
Jan Korytkowski, Władysław 
Zieliński (Koszarowa 2), Lu-
dwik Gurak (Stary Rynek 18), 
Feliks Dutkowski (Piekiełko), 
Antoni Wiśniewski (Mleczar-
ska 4), Zygmunt Skorupski 
(w Szkole Powszechnej), Józef 
Jesionkowski (Piaski 12), Bro-
nisław Wierzchosławski (Plac 
Sienkiewicza 8), Jan Leszczyń-
ski (Szpitalna 7), Franciszek 
Barański (Gdańska 13), Edward 

Kurzątkowski (Warszawska 8), 
Eugeniusz Nieliwódzki (Lip-
nowska 1), Kazimierz Domań-
ski (Plac Sienkiewicza 8), Sta-
nisław Rogowski (Kościuszki 
33). Funkcję przewodniczącego 
MRN powierzono Zygmuntowi 
Skorupskiemu. Burmistrzem 
był nadal Wacław Napolski, 
jego zastępcą Józef Jesion-
kowski, sekretarzem Zarządu 
Miasta Henryk Stefański (od 
1 września 1946 Mirosław Wy-
bawiński, od 21 listopada 1946 
Marian Pęszyński, od 20 lute-
go 1947 Andrzej Grzecznowski). 
Radni MRN sprawowali swoje 
funkcje społecznie.

Zmiany w radzie
W pierwszych latach po-

wojennych, w związku z licz-
nymi migracjami ludności, ale 
także z zawirowaniami poli-
tycznymi, następowały częste 
zmiany w składzie Miejskiej 
Rady Narodowej. Nie zacho-
wały się wszystkie protokoły 
z posiedzeń, ale część z nich 
pozwala ustalić liczbę radnych 
i ich nazwiska. 21 stycznia 1946 
roku powołana została Miej-
ska Rada Narodowa w skła-
dzie: Zygmunt Skorupski (PPR, 
nauczyciel) – przewodniczący; 
Jan Wierzbowski (PPS, inspek-
tor szkolny) – wiceprzewodni-
czący; Józef Socha (SL, lekarz) 
– członek prezydium MRN; Jan 
Korytkowski (PPS, mechanik) 
– członek prezydium MRN; Jan 
Wichrowski (PPR, robotnik) – 
członek prezydium MRN; Wa-
cław Napolski (PPS, urzędnik) 
– burmistrz miasta; członko-
wie MRN – Franciszek Barań-
ski (PPS, robotnik), Aleksander 
Brzycki (PPR, prac. umysłowy), 
Julian Ciepliński (PPS, kupiec), 
Włodzimierz Dąbrowski (PPS, 
mleczarz), Józef Donderowicz 
(bezpartyjny, urzędnik), Fran-
ciszek Jarecki (PPR), Stefania 
Jesionkowska (PPR, robotni-
ca), Stanisław Kowalski (PPR, 
malarz), Józef Rakoczy (PPR), 
Stanisław Rogowski (PPS, mu-
rarz), Jerzy Rumianek (SL, in-
struktor rolny), Jerzy Walkie-
wicz (PPS, urzędnik), Ludwik 
Wierzbowski (PPS, urzędnik), 
Bolesław Wilczyński (PPR, 
prac. umysłowy), Lubomir Za-
łęski (PPR, spółdzielca).

Więcej radnych
Już w końcu 1946 roku 

zwiększono liczbę radnych ry-
pińskiej MRN do 23 osób. Zasia-

dali w niej wówczas: Zygmunt 
Skorupski, Jan Wierzbowski, 
Jan Korytkowski, Włodzi-
mierz Dąbrowski, Stanisław 
Rogowski, Stanisław Kowalski, 
Jan Wichrowski, Józef Socha, 
Aleksander Brzycki, Julian 
Ciepliński, Kazimierz Złoto-
polski, Bolesław Nieliwódzki, 
Józef Liszewski, Wacław Jada-
szewski, Feliks Jakubowski, 
Jan Głowiński, Stanisław Ko-
koszyński, Franciszek Jarecki, 
Stefania Jesionkowska, Wła-
dysław Radomiński, Jerzy Ru-
mianek, Franciszek Barański, 
Józef Donderowicz.

Radni sprawowali swoją 
funkcję społecznie i aby zapo-
biec licznym nieobecnościom 
na posiedzeniach, zwiększano 
liczbę członków Rady. Mimo 
to w protokołach znajdujemy 
liczne wzmianki o kłopotach 
z frekwencją na sesjach. We 
wrześniu 1948 roku w skład 
MRN w Rypinie wchodzili: 
Hieronim Bejgrowicz (PPR, na-
uczyciel) – przewodniczący; 
Jan Wierzbowski (PPS, nauczy-
ciel) – wiceprzewodniczący; 
członkowie: Włodzimierz Dą-
browski (PPS, urzędnik), Jan 
Wichrowski (PPR, urzędnik); 
Józef Socha (SL, lekarz); Ju-
lian Ciepliński (PPS, rybak); 
Bolesław Nieliwódzki (PPR, 
malarz); Wacław Jadaszewski 
(PPR, robotnik); Feliks Jaku-
bowski (SL, nauczyciel); Fran-
ciszek Jarecki (PPR, robotnik); 
Stanisław Kokoszyński (PPS, 
kupiec); Stefania Jesionkowska 
(PPR, prac. społ.); Władysław 
Radomiński (SL, urzędnik); 
Tadeusz Sadkowski (SL, urzęd-
nik); Feliks Malejczyk (PPR, 
urzędnik); Jan Karwaszewski 
(PPR, prac. społ.); Konstanty 
Sikorski (PPR, prac. społ.); Wa-
cław Mrówka (PPR, prac. społ.); 
Czesław Zarębski (PPS, prac. 
poczty); Alojzy Malicki (PPR, 
prac. społ.); Józef Stankiewicz 
(PPS, burmistrz); Eugeniusz 
Szamborski (PPS, urzędnik). 
Rada powołała komisje: kon-
troli społecznej, oświatową, 
rolną, sanitarną, budowla-
ną, lokalową. Przynależność 
partyjna wskazuje, że Rada 
opanowana była przez ele-
ment prosocjalistyczny. Kiedy 
w 1949 roku Urząd Likwida-
cyjny w Brodnicy postanowił 
sprzedać właścicielce gruntu 
przy Stacji Kolejowej Weronice 

Gratkowskiej domki wybudo-
wane przez Niemców w czasie 
okupacji, za znaczną wówczas 
kwotę ponad 300.000 zł, Rada 
zaprotestowała, proponując, 
by miasto kupiło tę nierucho-
mość na mieszkania dla „świa-
ta pracy”, a szczególnie miesz-
kającym tam kolejarzom.

Szefowali
dyrektorzy szkół
Istotną rolę odgrywa-

li przewodniczący Miejskiej 
Rady Narodowej. 16 marca 1945 
roku jako pierwszy funkcję tę 
objął Zygmunt Skorupski, zaj-
mujący jednocześnie w mie-
ście stanowisko dyrektora 
Szkoły Powszechnej, od 1947 
roku Szkoły Podstawowej nr 
1. We wrześniu 1948 roku, po 
rezygnacji Skorupskiego, prze-
wodniczącym Miejskiej Rady 
Narodowej w Rypinie wybra-
ny został kolejny dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1, Hie-
ronim Bejgrowicz. Na sesji 27 
listopada 1949 roku zrezygno-
wał jednak również z funkcji 
i kolejnym przewodniczącym 
wybrano Kazimierza Winnic-
kiego. Stał on na czele MRN do 
16 czerwca 1950 roku, kiedy to 
w wyniku przeprowadzonej 
reformy urząd ten w Rypinie 
rozwiązano.

Zmiana burmistrza
Centrum administracyj-

ne Rypina zlokalizowane było 
w okolicach kościoła św. Trój-
cy. Siedziba Zarządu Miejskie-
go znajdowała się przy ulicy 
Kościelnej 10, a w sąsiedztwie, 
pod numerem 8, umieszczo-
no także Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego 
(PUBP). Stojący na czele Za-
rządu Miasta od 22 stycznia 
1945 roku pierwszy burmistrz 
Wacław Michalski utrzymał 
się na stanowisku zaledwie 
kilkanaście dni i zdjęty został 
przez pierwszego kierownika 
PUBP Karola Jezierskiego, któ-
ry zanotował w sprawozdaniu 
z 1945 roku bez daty: Po pięciu 
dniach pobytu w Rypinie doko-
nałem usunięcia, burmistrza 
Michalskiego. Podczas okupacji 
niemieckiej podpisał wniosek 
na angedeutscha, lecz Niemcy 
go nie przyjęli. Do ostatniego 
dnia wyzwolenia wisiał u nie-
go portret Hitlera. Dokonałem 
u niego rewizji. Wynikiem 
tego były trzy wozy rzeczy za-
rekwirowanych po Niemcach. 
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Burmistrza wybierała; już 
w tym okresie zgodnie z prze-
pisami Miejska Rada Naro-
dowa, przy czym wybór ten 
wymagał zatwierdzenia przez 
wojewodę, po uprzednim wy-
słuchaniu opinii Powiatowej 
Rady Narodowej. 16 lutego od-
było się wspólne posiedzenie 
Zarządu Miejskiego ze Staro-
stwem Powiatowym. W posie-
dzeniu wziął udział starosta 
Eugeniusz Nieliwódzki oraz 
nowy już burmistrz Rypina, 
Wacław Napolski. Omówiono 
wówczas najbardziej palące 
problemy miasta: otwarcie 
szkół, oświetlenie, zaopatrze-
nie w żywność, itp.

Kolejna zmiana
burmistrza
Wacław Napolski, działacz 

i twórca PPS w powiecie ry-
pińskim, utrzymał się na sta-
nowisku burmistrza miasta 
zaledwie do końca lipca 1945 
roku. Po jego wyjeździe z Ry-
pina obowiązki burmistrza 
objął dotychczasowy wice-
burmistrz Józef Jesionkowski, 
który funkcję tę pełnił do 20 
lutego 1947 roku. Kolejnym 
burmistrzem został Marian 
Żerkowski, wcześniej urzęd-
nik rypińskiego magistratu, 
ale jego praca na stanowisku 
przewodniczącego Zarządu 
Miasta była także krótka. Już 
16 czerwca 1948 roku zrezy-
gnował z urzędu i burmi-
strzem Rypina został wybra-
ny na posiedzeniu członków 
zarządu Józef Stankiewicz. 
W składzie Zarządu Miejskie-
go zasiadali wówczas: Józef 
Stankiewicz (PPS, burmistrz); 
Józef Jesionkowski (PPR, wi-
ceburmistrz); Piotr Reszkie-
wicz (PPR, urzędnik); Edward 
Kurzątkowski (PPS, urzędnik); 
Eugeniusz Nieliwódzki (PPR, 
lekarz). We wrześniu 1949 do 
Zarządu Miejskiego weszli do-
datkowo Józef Szwolgin i Ta-
deusz Bojarski. Józef Stankie-
wicz przeszedł na wicestarostę 
powiatu szubińskiego. Po jego 
wyjeździe z Rypina w czerw-
cu 1949 roku obowiązki bur-
mistrza objął wiceburmistrz 
Józef Jesionkowski. Ostatnim 
burmistrzem Rypina przed 
reformą administracyjną był 
Feliks Malejczyk, zapropono-
wany na to stanowisko przez 
KP PZPR. Funkcję przewodni-
czącego zarządu miasta ob-
jął 15 października 1949 roku 
i pełnił ją do rozwiązania 
urzędu w czerwcu 1950 roku. 
Jeszcze w styczniu 1950 roku 
wiceburmistrzem została wy-
brana przez MRN Czesława 
Mutkowska.

Utworzono referaty
Zgodnie z ustawą z 20 

marca 1950 roku o terenowych 
organach jednolitej władzy 
państwowej Miejska Rada Na-
rodowa 16 czerwca 1950 roku 

na uroczystej nadzwyczajnej 
sesji rozwiązała dotychczaso-
wy Zarząd Miejski i dokonała 
wyboru Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej, które stało 
się jej organem wykonawczym 
i zarządzającym. Po rozwiąza-
niu Zarządu w ramach Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodo-
wej utworzono kilka komórek 
organizacyjnych: referat fi-
nansowy, referat zatrudnie-
nia, referat spraw wojskowych, 
zakład oczyszczania miasta, 
referat gospodarski komunal-
nej i mieszkaniowej, zarząd 
nieruchomości miejskich, re-
ferat ogólno-administracyj-
ny, referat spraw socjalnych 
i kulturalnych, urząd stanu 
cywilnego. Przy MRN powo-
łano także Kolegium Karno-
Administracyjne. Rozwiązane 
zostało w 1957 roku i działało 
już tylko przy Powiatowej Ra-
dzie.

Skład rady w 1950 r.
W skład Miejskiej Rady 

Narodowej w Rypinie, ukształ-
towanej po wielu zmianach, 
w czerwcu 1950 roku wchodzi-
li: Stanisław  Arent (na-
uczyciel, ZSL); Henryk Brzyc-
ki (stolarz, PZPR); Hieronim 
Bejgrowicz (nauczyciel, PZPR); 
Antoni Gabryszewski (ślusarz, 
PZPR); Stanisława Jarzyńska 
(robotnica, PZPR); Wacław Ja-
daszewski (pr. umysł., PZPR); 
Kazimierz Kopczyński (maga-
zynier, PZPR); Adam Kuzim-
kowski (ogrodnik, ZSL); Jan 
Niedbalski (robotnik, PZPR); 
Feliks Malejczyk (urzędnik, 
PZPR); Tadeusz Marczak (ro-
botnik, PZPR); Czesław Mala-
nowski (robotnik, PZPR); Mie-
czysław Ratajczyk (piekarz, 
ZSL); Zygmunt Szymański 
(rolnik, ZSL); Kazimierz Win-
nicki (pr. umysł., PZPR); Jan 
Walerski (robotnik, PZPR); 
Helena Zielińska (robotnik, 
PZPR); Mieczysław Ziółkowski 
(pr. umysł., PZPR); Zygmunt 
Żołnowski (magazynier, PZPR); 
Jan Żebrowski (pr. umysł., 
PZPR). 16 czerwca grupa ta 
wybrała Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w składzie: 
Bolesław Nieliwódzki (malarz, 
członek PZPR) – przewodni-
czący Prezydium MRN; Jan 
Więcławski (robotnik, PZPR) 
– zastępca przewodniczącego; 
Andrzej Grzecznowski (ZSL) 
– sekretarz; Tadeusz Bojarski 
(koszykarz, PZPR) – członek; 
Bartłomiej Kuchnicki (robot-
nik, PZPR) – członek.

Zmiany po miesiącu
Już w lipcu 1950 roku do-

konano gruntownej reorga-
nizacji Miejskiej Rady Na-
rodowej, powołując nowych 
radnych. Skład przedstawiał 
się następująco: Bolesław Nie-
liwódzki, Jan Więcławski, An-
drzej Grzecznowski, Tadeusz 
Bojarski, Bartłomiej Kuchnic-

ki, Roman Izdebski, Janina 
Więcławska, Stanisław Cicho-
rek, Adela Michalska, Stefa-
nia Topolewska, Stanisław 
Wyrzykowski, Jan Wysocki, 
Wanda Kuzimkowska, Edward 
Wysocki, Roman Goślicki, Ze-
non Sitkowski, Michał Mary-
nowski, Czesław Trędewicz, 
Czesław Ossowski.

Skromny
stan posiadania
W 1950 roku miasto posia-

dało niewielki, w porównaniu 
do czasów dzisiejszych mają-
tek, w skład którego wchodzi-
ły: budynek rzeźni miejskiej 
przy ulicy Armii Czerwonej 51, 
teren zajęty pod targowicę na 
Nowym Rynku, hala targowa 
przy ulicy Mławskiej 17, budy-
nek Zarządu Miejskiego przy 
Kościelnej 10, budynek Szkoły 
Podstawowej wraz z boiskiem, 
plac przy ulicy 21 stycznia 32, 
remiza Ochotniczej Straży Po-
żarnej, plac z drewnianymi 
budynkami przy Placu Wolno-
ści, plac przy ulicy Nowy Ry-
nek (obok ówczesnego Urzędu 
Skarbowego), park przy ulicy 
Jasnej, park przy ulicy Szkol-
nej, budynek rzeźni przy ulicy 
Polnej, budynek Szkoły Zawo-
dowej przy ulicy Szkolnej, te-
ren zajęty pod Stadion Miejski 
przy ulicy Sportowej, Stacje 
Pomp nr 1, 2, 3, łąkę w Rusi-
nowie, łaźnię miejską. Budy-
nek elektrowni przekazany 
zakładowi energetycznemu 
w Płocku, plac przy ulicy War-
szawskiej 2, 4, 6, na którym 
wybudowano dom Wydziału 
Powiatowego.

Odwołanie sekretarza
Na sesji 16 stycznia 1951 

roku odwołano sekretarza 
prezydium Andrzeja Grzecz-
nowskiego, a wybrano na jego 
miejsce Jana Redlewskiego. 
W maju 1952 roku odwołano 
z funkcji członka prezydium 
Bartłomieja Kuchnickiego, 
a powołano Stanisława Bro-
dzińskiego. Zmiany następo-
wały także w składzie rady. 
16 czerwca 1952 roku w rypiń-
skiej Miejskiej Radzie Narodo-
wej zasiadali: Bolesław Nieli-
wódzki jako przewodniczący 
MRN, Jan Więcławski zastęp-
ca, Jan Redlewski sekretarz, 
Tadeusz Bojarski, Stanisław 
Brodziński, Jan Marynowski, 
Wacław Jadaszewski, Wan-
da Kuzimkowska, Kazimierz 
Kopczyński, Adela Michalska, 
Michał Marynowski, Czesław 
Żołnowski, Stefania Tobolew-
ska, Adam Szymański, Jan 
Wysocki, Zygmunt Szymański, 
Dominik Rogalski, Wiesław 
Rogaszkiewicz, Józef Szwol-
gin, Stefan Jesionkowski, Jan 
Grajkowski, Helena Budka, 
Kazimierz Nowakowski, Ste-
fan Wiśniewski. W paździer-
niku 1952 roku MRN odwołała 
członka Prezydium MRN Ta-

deusza Bojarskiego, pozosta-
wiając czteroosobowy skład. 
Do pięciu osób uzupełniono 
dopiero w styczniu 1954 roku, 
wybierając na członka prezy-
dium Stefana Jesionkowskie-
go. Skład taki utrzymał się do 
grudnia 1954 roku.

W początkach lat pięć-
dziesiątych samorząd miasta 
Rypina zajmował się wieloma 
zagadnieniami, nawet z po-
granicza wielkiej polityki. 
Na posiedzeniu MRN 27 mar-
ca 1952 roku radny Jan Ma-
rynowski odczytał rezolucję 
Rady w sprawie wojny kore-
ańskiej: My przedstawicie-
le miasta Rypina zebrani na 
uroczystej sesji Miejskiej Rady 
Narodowej w dniu 27 marca 
1952 roku wyrażamy swe naj-
głębsze oburzenie i stanowczy 
protest przeciw stosowaniu 
broni bakteriologicznej przez 
amerykańskich interwentów 
w Korei i Chinach. Powiat ry-
piński mający na swym terenie 
tego rodzaju miejsca jak lasy 
skrwileńskie, czy Dom Kaźni 
w Rypinie, ma szczególne pra-
wo i obowiązek potępić dziś 
agresorów, którzy prześcignęli 
w okrucieństwie i zwyrodnie-
niu hitlerowskich zbrodniarzy. 
Ludzkość zbiera siły przeciw-
ko ludobójcom, idzie donośnie 
przez świat głos protestu. Pły-
ną słowa solidarności z Koreą, 
zniszczoną i skrwawioną, lecz 
nie ujarzmioną. Przyłącza-
my dzisiaj swój głos do pro-
testu wszystkich uczciwych 
ludzi na świecie i wyrażamy 
wiarę, że w ostatecznym roz-
rachunku zwyciężą nie ludo-
bójcy, lecz ludzie. Niech żyje 
bohaterska Korea! Niech żyje 
Związek Radziecki – Ostoja 
Narodów walczących o pokój! 
Niech żyje Wódz Obozu Pokoju 
i Postępu Józef Stalin!. Oczy-
wiście Miejska Rada Narodo-
wa zajmowała się także wal-
ką ze stonką ziemniaczaną. 
Na sesji w sierpniu 1952 roku 
przewodniczący rady Bolesław 
Nieliwódzki pytał: Kto słyszał 
przed wojną o stonce ziemnia-
czanej. Obecnie imperialiści 
amerykańscy dążą do tego, 
aby zniszczyć naszą gospodar-
kę, ale w walce z tym groźnym 
szkodnikiem pomagają nam 
kraje demokracji ludowej. Po 
śmierci Stalina, 7 marca 1953 
roku odbyła się specjalna ża-
łobna sesja MRN w Rypinie. 
Przewodniczący MRN Bolesław 
Nieliwódzki odczytał komuni-
kat KC KPZR, Odezwę KC PZPR 
i list kondolencyjny KC PZPR 
do KC KPZR. Następnie radni 
złożyli hołd Stalinowi minutą 
ciszy. Na zakończenie sesji od-
śpiewano Międzynarodówkę.

Wybory
do rad narodowych 
W grudniu 1954 roku odby-

ły się pierwsze wybory do rad 

narodowych. W Rypinie wy-
brano Miejską Radę Narodową 
(50 osób) w składzie: Mieczy-
sław Markuszewski, Bogdan 
Nowakowski, Jan Siatkowski, 
Franciszek Przeczewski, An-
drzej Grzecznowski, Romuald 
Wierzchowski, Stefan Jesion-
kowski, Jan Bruździński, Jan 
Głowiński, Kazimierz Małec-
ki, Bolesław Staśkiewicz, Ka-
zimierz Kruszyński, Czesław 
Kuligowski, Barbara Ciepliń-
ska, Jan Sławiński, Włady-
sław Świerczyński, Antoni 
Wiśniewski, Jan Lewicki, Bro-
nisław Kuczmarski, Natalia 
Wróbel, Jan Grajkowski, Kazi-
mierz Trojakowski, Stanisław 
Ludwicki, Henryk Bonowicz, 
Eugeniusz Cieszyński, Jerzy 
Kalinowski, Alina Konecka, 
Janusz Cieszyński, Mieczysław 
Cyta, Tadeusz Majewski, Jan 
Redlewski, Tadeusz Krajnik, 
Zofia Tuchewicz, Jan Pacan, 
Stanisław Gabryszewski, Wła-
dysław Radomiński, Stanisła-
wa Łukowska, Irena Rupińska, 
Szymon Cukierman, Janusz 
Skowroński, Stefania Topo-
lewska, Eugeniusz Nieliwódz-
ki, Florentyna Celmer, Janusz 
Szymański, Janina Krajewska, 
Czesław Witkowski, Ignacy 
Więczkiewicz, Jan Tomaszew-
ski, Halina Ogłodzińska, Sta-
nisława Gruszczyńska.

Prezydium MRN
Na pierwszej sesji 20 grud-

nia 1954 roku wybrano Pre-
zydium MRN, uchwalono re-
gulamin pracy Rady. W skład 
Prezydium MRN weszli: Ja-
nusz Cieszyński jako przewod-
niczący, Stanisława Łukowska 
– zastępca przewodniczącego, 
Jan Redlewski – sekretarz, 
Jan Głowiński – członek pre-
zydium, Bolesław Staśkiewicz 
– członek prezydium. Doko-
nano także wyboru czterech 
stałych komisji rady: rolnej, 
budżetowo-finansowej, oświa-
ty, kultury i zdrowia, dróg 
i urządzeń miejskich. Ponie-
waż w lipcu 1955 roku Janusz 
Cieszyński został powoła-
ny na stanowisko zastępcy 
przewodniczącego Powiato-
wej Rady Narodowej, funkcję 
Przewodniczącego MRN objęła 
Stanisława Łukowska. Zastęp-
cą Przewodniczącego został 
Zygmunt Nychnerewicz (od 
października 1955 roku Jan 
Nowatkowski). Już 30 sierpnia 
1956 roku nastąpiły kolejne 
zmiany w składzie Prezydium 
MRN. Na urząd przewodniczą-
cego powołano Władysława 
Gumińskiego, po wydarze-
niach poznańskich osobę ma-
jącą wyciszyć nastroje, zna-
ną powszechnie i szanowaną 
w Rypinie, ale związaną z po-
przednim systemem. Zastęp-
ca i członkowie pozostali bez 
zmian. 

Piotr Gałkowski



Drewno/Węgiel

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

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta war-
stwowa, garaże (blaszaki). Za-
dzwoń 514 866 203 lub 56 474 
09 20
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Różne

Usługi

Drewno /Węgiel

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

NIEMCY-HOLANDIA

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 698 239 698
Szymański Express Brodnica

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

Usługi

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

R E K L A M A
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Skrwilno, dnia 7 grudnia 2017 r.
WÓJT GMINY SKRWILNO 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy 
w Skrwilnie Nr XXIV/158/2017 z dnia 23 marca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie 
miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
15 grudnia 2017 r. do 18 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 
Skrwilno w godz. od 7:30 do 15:30.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skrwilnie o godz. 10.00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.  
 Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skrwilno z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2018 r. 
 Na podstawie art. 39, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu w dniach 
od 15 grudnia 2017 r. do 18 stycznia 2018 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gmina 
Skrwilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją 
sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno. 
 Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Skrwilnie, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, w terminie do dnia 
2 lutego 2018 r.
 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skrwilno.
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   „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich    
   Region Północ” działające w oparciu o  Lokalną Strategię Rozwoju 
   (LSR) opracowaną z udziałem lokalnej społeczności zaprasza na 
   kolejny w tym roku cykl spotkań informacyjno-doradczych dla osób 
   z grup defaworyzowanych dotyczących wdrażania LSR oraz 
możliwości otrzymania wsparcia w zakresie tworzenia i utrzymania miejsc pracy.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.elgd.pl oraz profil społecznościowy Facebook, na 
którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące terminów i lokalizacji spotkań. 

Biuro LGD 

Rypin ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin,   
tel. 505 759 320, 572 352 797, e-mail: dobrzyniacy@wp.pl,   www.elgd.pl

   „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region 
   Północ” działające w oparciu o  Lokalną Strategię Rozwoju zaprasza 
   mieszkańców obszaru (LSR) na indywidualne spotkania informacyjno-
   doradcze w ramach kawiarenki dla obywateli, podczas których zgłębiali 
   będziemy tajniki możliwości wsparcia różnego rodzaju przedsięwzięć 
finansowanych z fuduszy europejskich, w tym możliwości otrzymania wsparcia w zakresie 
tworzenia i utrzymania miejsc pracy.

Zapraszamy na stronę internetową www.elgd.pl oraz profil społecznościowy Facebook, na 
którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące terminów i lokalizacji  poszczególnych 
spotkań. 
Biuro LGD 

Rypin ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 Rypin,   
tel. 505 759 320, 572 352 797, e-mail: dobrzyniacy@wp.pl,   www.elgd.pl
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Szachiści walczyli 
o Puchar Starosty
Po raz czwarty szachiści z okolicznych powiatów 
wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu Rypińskiego. 
Drugi rok z rzędu impreza miała charakter mikołaj-
kowy, a rywalizacja odbywała się o Puchar Starosty 
Rypińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu.

Gmina Rogowo/Powiat

W piątek 1 grudnia za sza-
chownicami usiadło 68 zawodni-
ków z Karnkowa, Kowalewa Po-
morskiego, Lipna, Trzebiegoszcza 
i oczywiście uczniowie szkoły-go-
spodarza imprezy. Każdy rozegrał 
po 7 partii systemem szwajcar-
skim po 12 minut na przeciwnika 
na każdą partię. Zwycięzcą z kom-
pletem punktów został Benedykt 
Mroziński z Kowalewa Pomor-
skiego, po jednej przegranej i od-
powiednio drugie i trzecie miej-
sce zajęli Arkadiusz Jesionowski 
i Marcin Markowski z Lipna.

Najwyższy wynik reprezen-

tanta gospodarzy to 8. miejsce 
Karoliny Cyrankowskiej z pięcio-
ma zwycięstwami. Do wszystkich 
zawodników trafiły upominki 
ufundowane przez starostę Zbi-
gniewa Zgórzyńskiego. Podczas 
turnieju gracze mogli obejrzeć 
szkołę, dostać słodki upomi-
nek od św. Mikołaja i śnieżynek, 
a także przeznaczyć na szczytny 
cel pieniądze ze sprzedaży ozdób 
świątecznych, wykonanych przez 
wychowanków internatu szkoły. 
Kolejny turniej za rok.

(red), fot. Starostwo 
Powiatowe w Rypinie
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Nauka się opłaca
GMINA ROGOWO  Natalia Szymańska z Zespołu Szkół nr  
4 w Nadrożu odebrała stypendium Prezesa Rady Ministrów

Piłka nożna 

Ogólnopolski sukces oldboy’ów 
W weekend najstarsza drużyna Lecha Rypin zwyciężyła w turnieju rozgrywanym 
w Żyrardowie, pokonując m. in. Pogoń Szczecin. 

Doświadczeni rypińscy pił-
karze wzięli udział w XIX Me-
moriale Krzysztofa Wrońskiego. 
Obok Lechitów, wystąpiły ekipy 
z całego kraju. Najpierw zespoły 
zostały podzielone na dwie grupy. 
W pierwszej fazie rypinianie po-
radzili sobie doskonale, pokonu-
jąc 7:1 Radomsko, 2:0 Zawiercie i 
remisując 0:0 z Polonią.  

W półfinale na nasz zespół 
czekali rywale ze Szczecina. Gra-

cze Lecha znów zagrali koncer-
towo, wygrywając z Pogonią 3:0. 
W wielkim finale nie brakowało 
emocji, ale z końcowego sukcesu 
mogli cieszyć się nasi gracze, któ-
rzy ograli gospodarzy 3:2. 

Znakomitą formą błysnął Pa-
weł Kukowski, który zdobył osiem 
goli i zdobył tytuł najlepszego 
strzelca turnieju. 

(ToB)
fot. nadesłane

WyNIkI:
Faza grupowa
Lech 0:0 Polonia
Lech 7:1 Radomsko
Lech 2:0 Zawiercie  
Półfinał
Lech 3:0 Pogoń Szczecin
Finał
Lech 3:2 Żyrardów 

PIŁkA RĘCZNA  Awans był blisko 

Drużyna piłkarzy ręcznych z SP nr 3 w Rypinie wygrała rozgrywki powia-
towe i udałą się na ćwierćfinał wojewódzki do Włocławka. Chłopcy w gru-
pie zremisowali z gospodarzami i pokonali ekipę z Chodcza, ale nie udało 
im się awansować do kolejnej fazy rozgrywek, ze względu na gorszy bilans 
bramkowy. 
Skład: Andrzejczuk, Kolbus, Pietrusiński, Łapkiewicz, Fiszer, Ruciński, Fo-
siński, Krzykwa, Nicpoń, Kłótkowski, Elwartowski,Wójcik. Trener: Dariusz 
Furman.

(ToB), fot. nadesłane 

Stypendium przyznawane 
jest uczniom liceów i techników. 
Stypendystą może zostać uczeń, 
który otrzymał promocję z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym 
najwyższą w danej szkole średnią 
ocen lub wykazuje szczególne 
uzdolnienia w co najmniej jed-
nej dziedzinie wiedzy, uzyskując 
w niej najwyższe wyniki, a w po-
zostałych dziedzinach wiedzy 
wyniki co najmniej dobre. 

– Od czasów gimnazjalnych 
Natalia interesowała się zakła-
daniem i pielęgnacją ogrodów – 

mówi Marta Bednarczuk z ZS nr 
4. –  Naturalnym wyborem dal-
szego kierunku  kształcenia była 
architektura krajobrazu w ZS 4 
w Nadrożu. To właśnie w naszej 
szkole może rozwijać swoje zain-
teresowania ucząc się projekto-
wania ogrodów, a także poznając 
od strony praktycznej tajniki za-
wodu architektury krajobrazu. 
Podczas odbywania wakacyjne-
go stażu zdobyła doświadczenie 
w jednej z firm zajmującej się 
projektowaniem ogrodów na te-
renie powiatu. Natalię do nauki 

motywuje chęć osiągania bardzo 
dobrych wyników i nieustan-
ne dążenie do wiedzy. Cechami 
charakteru, które pomagają jej 
uzyskiwać tak świetne wyniki 
w nauce są upartość, pracowi-
tość i systematyczność. Obecnie 
stypendystka przygotowuje się 
do egzaminu zawodowego i ma-
tury.

Natalia stypendium otrzy-
mała już po raz drugi.

(ToB)
fot. nadesłane

Z uśmiechem 
oddawali krew
W ostatnich tygodniach uczniowie ZS nr 4 w Nadrożu 
aktywnie uczestniczyli w akcjach krwiodawstwa.

Gmina Rogowo

– W gronie naszych uczniów 
jest wielu, którzy chętnie biorą 
udział w kolejnych akcjach odda-
wania krwi przygotowywanych 
i organizowanych przez opieku-
na szkolnego koła PCK Justynę 
Bechcińską. I tym razem ucznio-
wie nie zawiedli, oddając blisko 
11 litrów krwi – tłumaczy Marta 
Bednarczuk z ZS nr 4. 

Sukcesem zakończył się tak-
że start uczniów w konkursie 
„Krew Darem Życia”, którego 
organizatorem był Oddział Re-
jonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Rypinie. Celem konkur-
su było popularyzowanie wśród 
młodzieży zagadnień związanych 
z honorowym krwiodawstwem 
i krwiolecznictwem, uświada-
mianie młodzieży jaką istotną 
rolę odgrywa krew w ratowaniu 
ludzkiego życia oraz poszerzenie 

wiedzy na ten temat. 
Uczniowie zgłosili prace pi-

sane prozą, jak również utwory 
poetyckie. W  konkursie literac-
kim „Krew darem życia” wygrał 
Damian Balicki ( kl. II technikum 
pojazdów samochodowych), 
a miejsca drugie zdobyli: Krzysz-
tof Balicki ( kl. II technikum po-
jazdów samochodowych) i Moni-
ka Lewandowska (kl. II technikum 
geodezyjne). Młodzież pisała pra-
ce pod opieką Marzeny Drwenc-
kiej. 

Podziękowania za zaangażo-
wanie w ideę krwiodawstwa ode-
brali: Marta Tydryszewska (kl IV 
technikum geodezyjnego) i Piotr 
Narodzonek (kl. IV technikum 
budowlane). 

(ToB)
fot. nadesłane



Tomasz Urban, 
ekspert Eleven Sport, 
nauczyciel w ZS nr 2 w Rypinie 
1. Grupę mamy wbrew obiegowej 

opinii bardzo trudną, a i kalendarz 
bardzo niesprzyjający. Taką, w któ-
rej nie ma wyraźnych faworytów. 
Musimy być przygotowani na 100 
proc., by z niej wyjść. Według mnie, 
najsilniejszym zespołem jest w niej 
Senegal, ze znakomitymi skrzydło-
wymi – Keitą Balde i Sadio Mane, 
z doskonałymi środkowymi obroń-
cami – Salifem Sane i Kalidou Ko-
ulibalym i z dwoma bardzo dobrymi 
środkowymi pomocnikami grają-
cymi na co dzień w Anglii – Idris-
są Gueye i Cheikhou Kouyate. My 
powalczymy z pozostałymi ekipami 
o drugą lokatę.

2. Według mnie Francja. Mają niesamowite pokolenie piłkarzy i jeśli po-
układają sobie wszystkie sprawy w szatni, to są w stanie sięgnąć po tytuł.

3. Nie wiem czy o Belgach można jeszcze mówić w tych kategoriach, ale 
myślę, że mogą zajść bardzo daleko. Może nawet do półfinału. A jeśli nie oni, to 
stawiałbym na Chorwatów lub wspomniany wyżej Senegal.

4. Życzyłbym sobie, by był to ktoś z naszych zawodników. Ale to trochę 
wróżenie z fusów, bo świetnych zawodników jest przecież całe mnóstwo. My-
ślę jednak, że to mogą być mistrzostwa Timo Wernera – napastnika repre-
zentacji Niemiec i jego gwiazda może rozbłysnąć na dobre, także na świato-
wym rynku.

Jakub Zabudź, Lech Rypin, 
drużyna juniorów 
1.Myślę, że nasza reprezenta-

cja na Euro 2016 jak i w ostatnich 
eliminacjach pokazała swoją siłę 
i chęć walki. Polska drużyna jest 
bardzo zgrana i ma kilku piłka-
rzy z topu europejskich klubów. 
Twierdzę, że chcą osiągnąć coś 
więcej niż tylko wyjście z gru-
py na przyszłych mistrzostwach 
świata.

2. Faworytem przyszłego tur-
nieju w Rosji są Niemcy. Głodni sukcesu i obrony mistrzostwa mają 
jasny cel – wygrać!

3. Myślę, że na tytuł czarnego konia po raz kolejny może zasłużyć 
drużyna Islandii. Na ostatnim Euro sprawili nie lada niespodziankę, po-
konując Anglików 2:1 w 1/8 finału. Drużyna jest pełna ambicji i zaanga-
żowania, a co za tym idzie, piłkarze będą chcieli powtórzyć sukces.

4. Gwiazdą turnieju może być Marco Asensio, zawodnik Realu Ma-
dryt i reprezentant Hiszpanii. 21- letni pomocnik w występach w klubie 
błyszczy niesamowitymi zagraniami i bramkami. Na Euro 2017 do lat 
21 w Polsce grał pierwsze skrzypce w kadrze La Furia Roja. Sądzę, że 
i w kadrze seniorskiej pokaże na co go stać. Chłopak wykazuje ogromny 
talent.

Marek Taczyński, 
dyrektor książnicy, kapitan Mito Spedycja 
1. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Mamy drużynę 

z dużym potencjałem i realne szanse na wyjście z gru-
py. W fazie pucharowej wszystko się może zdarzyć, 
co najlepiej pokazują ubiegłoroczne Mistrzostwa Eu-
ropy. Wierzę, że w każdym meczu jesteśmy w stanie 
walczyć o zwycięstwo, a jeśli tak faktycznie się stanie, 
to możemy mieć niezapomniany lipiec…

2. Tylko raz zdarzyło się, że tytuł mistrzowski 
zdobył zespół spoza Europy na turnieju rozgrywa-
nym w Europie. Myślę, że ta prawidłowość potwierdzi 
się i tym razem. Stawiam na kogoś z dwójki: Niemcy, 
Francja.

3. Mundial jest wyjątkowy również przez to, że 
mierzą się w nim reprezentacje z przeróżnych części 
świata, dla nas często bardzo egzotyczne. Cieszę się, 
że zagramy w grupie z drużynami z Ameryki Połu-
dniowej, Afryki i Azji. Po tytuł i tak pewnie sięgnie 
ktoś z potentatów, ale liczę na niespodzianki w wy-
konaniu Islandii, Meksyku i bardziej już życzeniowo 
– Panamy.

4. W ostatnim czasie duże wrażenie zrobił na mnie 
Christian Eriksen. Oprócz Duńczyka, liczę na dobry 
turniej Polaków, już czas na Złotą Piłkę dla naszego 

kapitana. Każdy turniej ma swoje gwiazdy, które są bohaterami jednego turnieju, jak np. Roger Milla 
w 1990 r., Oleg Sajenko, król strzelców z 1994 r., strzelec 5 bramek w jednym meczu na mistrzostwach, 
czy Davor Suker w 1998 r. Turniej obfitować będzie w wiele euforycznych i dramatycznych momentów, 
będzie radość i płacz, sam jestem ciekaw kto zaskoczy nas w przyszłym roku. Jedno jest pewne „Dni 
Rypina” będą miały w 2018 r. straszną konkurencję.
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Echa losowania
SONDA  Po losowaniu grup piłkarskich Mistrzostw Świata po-
stanowiliśmy zadać kilka pytań osobom związanym ze sportem 
w regionie

1. Jak oceniasz szanse na awans Polaków z grupy?
2. Kto sięgnie po Puchar Świata?

3. Kto będzie czarnym koniem turnieju?
4. Który piłkarz zostanie największą gwiazdą mistrzostw?

Jarosław Sochacki, 
przewodniczący 
Rady Miasta Rypin
1. Jeżeli ominą nas kontuzje 

i reprezentanci będą grać regu-
larnie w swoich klubach to może-
my liczyć na dobry wynik. Grupa 
może nie jest zbyt silna, ale Sene-
gal, Kolumbia i Japonia mają pił-
karzy grających w najsilniejszych 
ligach świata, na pewno nie moż-
na ich lekceważyć. Myślę, że z tej 
trójki najsilniejsza będzie Kolum-
bia. Po wyjściu z grupy w 1/8 mo-
żemy trafić na Anglię lub Belgię. 
Nie będzie łatwo.

2. Faworytem jak zawsze jest 
reprezentacja Niemiec, która jest 
drużyną turniejową. Pokazała 

moc w Pucharze Konfederacji. Jest jeszcze Brazylia, nieobliczalna Argentyna czy An-
glia, Hiszpania i mistrz Europy – Portugalia. Tych drużyn jest wiele, wszystko będzie 
jasne za sześć miesięcy.

3. Czarny koń rozgrywek to Belgia, na którą możemy trafić w 1/8. Mają znako-
mitych piłkarzy, grających w najlepszych klubach Europy. Nie skreślałbym Nigerii, 
Maroka czy Urugwaju. Stawiam na Belgów. Choć czy to nie kandydat do pierwszej 
trójki?

4. Gwiazda turnieju narodzi się podczas jego trwania. MŚ to turniej gwiazd, każda 
reprezentacja ma liderów, mniejszych i większych. To jest czas naszego Lewandow-
skiego. Strzelił już 51 bramek w 2017 roku, więc mistrzostwa będą dla niego dobrym 
czasem na zdobycie korony króla strzelców, jak kiedyś Lato. Choć mistrzostwa poka-
zują, że nie tylko napastnicy są najlepszymi zawodnikami turnieju.

Szymon Moszczyński, 
Lech Rypin
1. Wiele zależy od przygoto-

wań, one będą decydujące. W tej 
chwili ocenianie szans Polaków 
to wróżenie z fusów. Myślę, że 
nie powinniśmy ograniczać się 
do wyjścia z grupy. Na taki tur-
niej zawsze jedzie się po medal.

2. Uważam, że faworytem 
będzie każda ekipa, która dyspo-
nuje bardzo dobrą i szeroką ka-
drą, składającą się przynajmniej 
z 20 zawodników. Jeśli miałbym 
wskazać mojego faworyta, skła-
niam się ku starej piłkarskiej 
prawdzie, że wszyscy grają, a na końcu i tak wygrywają Niemcy,

3. Mam nadzieję, że nie będzie to drużyna z polskiej grupy.
4. Leo Messi. 

oprac. (ToB),fot. archiwum
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Jesienny alfabet Lecha
PIŁKA NOŻNA  W formie piłkarskiego alfabetu podsumowaliśmy dokonania drużyny Lecha Rypin w run-
dzie jesiennej sezonu 2017/2018

A jak aspiracje
Już w poprzednim sezonie 

mówiło się, że Lech gra najcie-
kawszą piłkę w lidze. Szacunek 
budziła zwłaszcza doskonała gra 
na własnym boisku i regularne, 
wysokie zwycięstwa. Przed star-
tem obecnych rozgrywek Lechici 
byli wskazywani jako jeden z kan-
dydatów do walki o awans. Po-
czątek, mimo przegranej ze Star-
tem Warlubie na inaugurację, był 
obiecujący, ale później rypinianie 
grali wyłącznie na wyjazdach, co 
odbiło się też na wynikach. Run-
dę zakończyli na siódmym miej-
scu, ze stratą 19 punktów do lide-
ra – Chemika Bydgoszcz. Na dziś 
realnym celem może być walka 
o trzecie miejsce w tabeli. 

B jak bramkarz
W poprzednim sezonie mię-

dzy słupkami stał najczęściej 
doświadczony Łukasz Anuszew-
ski. Przed startem rozgrywek 
2017/2018 do drużyny dołączył 
19-letni Klaudiusz Kurek, wypo-
życzony z Wisły Płock, który od 
razu wskoczył do pierwszej je-
denastki. Młody golkiper w kilku 
spotkaniach popisywał się ka-
pitalnymi interwencjami, bro-
niąc w sytuacjach „sam na sam” 
lub wykazując się odważną grą 
na przedpolu. Końcówka rundy 
była słabsza w jego wykonaniu. 
Zaliczył kompletnie niedany wy-
stęp ze Spartą Brodnica, ale i tak, 
biorąc pod uwagę błędy w grze 
obronnej całego zespołu, trzeba 
oddać, że Kurek kilkukrotnie ura-
tował Lechitom jeśli nie punkty, 

to przynajmniej twarz. 
C jak Cuiavia Inowrocław
To z tym przeciwnikiem Le-

chici rozegrali najciekawsze, 
z punktu widzenia kibiców, spo-
tkanie w rundzie jesiennej. Do 
77. minuty w Inowrocławiu było 
3:1 dla gospodarzy. W ostatnich 
minutach nasi pokazali jednak 
charakter i odwrócili losy meczu, 
strzelając trzy bramki i triumfu-
jąc ostatecznie 4:3. Zwycięski gol 
padł w 91. minucie, a jego auto-
rem był Szymon Moszczyński. 

D jak defensywa
Gra obronna wydaje się być 

w tym sezonie piętą achillesową 
rypińskiej drużyny. Lech stracił 
w rundzie jesiennej aż 37 bramek, 
co jest czwartym najgorszym 
wynikiem w rozgrywkach IV ligi.  
Blok obronny naszej drużyny 
najczęściej tworzyli: Jakub Tręde-
wicz (rocznik 1991), Piotr Buchal-
ski (1981), Radosław Rybka (1995), 
Marcin Baranowski (1984) lub Ma-
teusz Szymborski (1997) i bram-
karz Klaudiusz Kurek (1998). Wy-
gląda na to, że w tym przypadku 
mieszanka rutyny z młodością 
nie zdaje egzaminu. Z pewnością 
trener Paczkowski będzie miał 
nad czym pracować podczas zi-
mowych przygotowań. 

F jak fani
Przyśpiewka „Czy wygrywasz 

czy nie...” w przypadku kibiców 
Lecha Rypin jest wciąż aktualna. 
O ile frekwencja na stadionie MO-
SiR nie zachwyca, to piłkarze za-
wsze mogą liczyć na wsparcie nie-
licznej, ale zaangażowanej grupy 

fanów. Między innymi dzięki nim 
działa strona internetowa klubu, 
stale aktualizowana. 

G jak gapiostwo
Lech z pewnością nie będzie 

dobrze wspominał 6. kolejki roz-
grywek. Nasz zespół miał zmie-
rzyć się na wyjeździe z Notecian-
ką Pakość. Piłkarze dotarli nawet 
na miejsce, ale okazało się, że nie 
zabrali ze sobą badań lekarskich. 
Skończyło się walkowerem dla 
gospodarzy. 

H jak helikopter
26 sierpnia w przerwie me-

czu Lech-Orlęta Aleksandrów 
Kujawski doszło do niecodzien-
nej sytuacji. Na bocznym bo-
isku wylądował helikopter, który 
zabrał do szpitala motocyklistę 
poszkodowanego w wypadku na 
ulicy 11 listopada. Z powodu akcji 
ratunkowej druga połowa piłkar-
skiego widowiska rozpoczęła się 
z dwudziestominutowym opóź-
nieniem. 

J jak juniorzy
W podstawowej jedenastce 

Lecha próżno szukać nastolet-
nich zawodników z Rypina, którzy 
wzięliby ciężar gry na swoje barki. 
Pierwszy skład zazwyczaj tworzą 
doświadczeni gracze (Buchalski, 
Baranowski, Fodrowski, Mosz-
czyński), których uzupełniają pił-
karze ściągnięci z innych klubów 
regionu  (Magdziński, Rożnowski) 
lub juniorzy wypożyczeni z Wisły 
Płock (Kurek, Mazurowski). 

K jak Kazuma
Przyjście Japończyka Kazu-

my Nishizawy na początku moż-

na było traktować w kategoriach 
eksperymentu. Skrzydłowy poka-
zał jednak niezłe umiejętności i, 
co ważne, skuteczność. Filigrano-
wy zawodnik jesienią strzelił trzy 
gole, co pokazuje, że w kolejnych 
miesiącach może być ważnym 
ogniwem rypińskiej jedenastki.

L jak lider
W poprzednim sezonie opa-

ska kapitana należała do Piotra 
Buchalskiego. Przed nowymi 
rozgrywkami doszło do zmiany 
i drużynę na murawę wyprowa-
dza inny z doświadczonych gra-
czy – Marcin Baranowski.

M jak 
Moszczyński Szymon
Pod koniec rundy to wła-

śnie ten doświadczony pomocnik 
wziął na siebie ciężar zdobywania 
bramek, w dodatku cieszących 
oko. Łącznie w rundzie jesiennej 
Moszczyński pokonywał bramka-
rzy aż ośmiokrotnie. Miejmy na-
dzieję, że podtrzyma tę skutecz-
ność wiosną. 

N jak Naprzód 
Jabłonowo Pomorskie
Tę drużynę Lechici pokonali 

najwyżej. W sobotę 16 września 
nasi piłkarze dosłownie rozbili 
gości z Jabłonowa, triumfując aż 
8:1. Na listę strzelców wpisali się 
wówczas: Nishizawa, Rybka oraz 
dwukrotnie Rożnowski, Magdziń-
ski i Martyn Trędewicz. Naprzód 
generalnie nie może zaliczyć 
ostatnich miesięcy do udanych, 
bo stracił aż 62 gole. 

O jak ofensywa 
Gra obronna Lechitów kule-

je, ale mogą za to pochwalić się 
jednym z najskuteczniejszych 
ataków. W siedemnastu meczach 
drużyna zdobyła 42 gole, co daje 
średnią prawie 2,5 gola na mecz 
i jest trzecim najlepszym wyni-
kiem w lidze. 

P jak Puchar Polski 
W tym sezonie przygoda 

Lecha z Okręgowym Pucharem 
Polski trwała wyjątkowo krótko. 
Piłkarze z naszego miasta niespo-
dziewani przegrali po dogrywce 
1:3 z LTP Lubanie (liga okręgowa). 
Warto wspomnieć, że w przeszło-
ści Lechici dwukrotnie wygrywali 
puchar województwa – w sezo-
nach 2009/2010 i 2010/2011. 

R jak remis
Lech jest jedyną drużyną w IV 

lidze kujawsko-pomorskiej, która 
nie ma na swoim koncie ani jed-
nego remisu. Rypinianie zanoto-
wali dziewięć zwycięstw i osiem 
porażek. 

S jak stadion
Ze względu na planowany re-

mont MOSiR-u Lechici większość 
rundy rozegrali na wyjazdach. Dla 
piłkarzy Paczkowskiego nie była 
to komfortowa sytuacja, bo wła-
śnie w Rypinie zdobywali najwię-
cej punktów i potrafili ogrywać 
nawet czołowe ekipy IV ligi. Wciąż 
nie wiadomo, czy wiosną rypinia-
nie wrócą na swój obiekt.

T jak taktyka 
Jesienią trener Paczkowski 

zestawiał wyjściową jedenast-
ką najczęściej w dwóch forma-
cjach: 1-4-5-1 (z podwieszonym 
ofensywnym pomocnikiem) lub 
1-4-4-2. W pierwszych meczach, 
jeszcze na swoim boisku, rypi-
nianie imponowali długim utrzy-
mywaniem się przy piłce, rozgry-
waniem składnych akcji. Taka gra 
przyniosła cztery domowe zwy-
cięstwa i bilans bramkowy 19:4. 
Niestety, na obcym terenie nie 
było już tak dobrze. 

W jak wyjazdy
Największa bolączka Lechi-

tów. Już w sezonie 2016/2017 bi-
lans meczów wyjazdowych wy-
glądał źle: 5 zwycięstw, 5 remisów 
i 7 porażek. W nowych rozgryw-
kach rypinianie do tej pory aż 
ośmiokrotnie wracali z delegacji 
na tarczy. 

Z jak zarząd 
Pod koniec sierpnia prezes 

Zbigniew Ardanowski złożył rezy-
gnację. Pełnił swoją funkcję przez 
blisko dwa lata. W tym czasie 
klub zajmował czołowe miejsca 
w kujawsko-pomorskiej IV lidze, 
prężnie zaczęły działać także do-
tychczas mniej znane sekcje np. 
oldboy. Obecnie klubem zarządza 
pięcioosobowy zarząd. 

Tomasz Błaszkiewicz


