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Gmina Brzuze
Kolejne remonty w toku
Trwa realizacja kolejnych inwesty-
cji. Są coraz większe szanse na to, 
że droga z Ostrowitego do Mościsk 
doczeka się remontu w 2018 roku
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Powiat Gmina Rypin Gmina Wąpielsk
50 lat małżeństwa za nimi
Dwanaście par, które przeżyły 
w związku małżeńskim 50 lat, zo-
stało odznaczonych prezydenckimi 
medalami

Szkoła w Radzikach jak nowa
Budynek Szkoły Podstawowej 
w Radzikach Dużych został wyre-
montowany. Uroczyste otwarcie 
odbyło się 26 października

ISSN: 2450-1557,

GMINA RYPIN  36-latek z Rypina zmarł niedługo po tym, jak 
bawił się na weselu w remizie w Godziszewach. Prokuratura 
bada okoliczności zdarzenia z niedzieli 22 października

Śmierć po weselu

Powiało grozą
W całym powiecie odczuwalne 
były skutki gwałtownych wichur 
i ulew. To był pracowity weekend 
dla strażaków

Zatankowali 
i nie zapłacili
Rypińscy kryminalni zatrzymali dwie osoby podej-
rzane o kradzież paliwa. 35-letnia kobieta i 37-letni 
mężczyzna napełnili pojemniki olejem napędowym 
na stacji paliw, po czym odjechali nie płacąc.

Powiat
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Gmina Wąpielsk
Reforma oświaty 
zakończona
Podczas piątkowej sesji radni 
ostatecznie zdecydowali o dal-
szym funkcjonowaniu wszystkich 
szkół podstawowych. Zgodnie 
z nowymi przepisami będą to pla-
cówki ośmioklasowe

Ciało mężczyzny znalazł przy 
drodze w Godziszewach przypad-
kowy przechodzień. Było to około 
godziny 14. Na miejscu oczywiście 
szybko pojawiła się policja i proku-
rator. Śledczy sprawdzają okolicz-
ności zgonu mężczyzny. Wiadomo, 
że mieszkający ostatnio w budynku 
po dawnej szkole we wsi 36-latek 
w nocy z soboty na niedzielę bawił 
się na weselu i to mimo, że gościem 
nie był.

– Mężczyzna brał udział w za-
bawie weselnej jako tzw. przebie-
raniec. Wyszedł jednak po pewnym 

czasie. Mógł być pod wpływem al-
koholu. Została już wykonana sek-
cja zwłok, zleciliśmy badania tok-
sykologiczne. Na wyniki musimy 
jeszcze poczekać. Dopiero wtedy 
okaże się, czy denat był faktycznie 
pod wpływem alkoholu i jaka była 
przyczyna śmierci – mówi Ma-
rek Olender, prokurator rejonowy 
z Rypina.

Jak ustaliliśmy, mężczyzna za-
meldowany był w Rypinie. Mieszkał 
jednak w Godziszewach wspólnie 
z konkubiną. Sąsiedzi mówią, że 
zdarzało mu się zaglądać do kielisz-

ka. Jeśli prokuratorskie śledztwo 
potwierdzi, że w nocy z soboty na 
niedzielę był pijany, prawdopodob-
nie przyczyną zgonu było wychło-
dzenie organizmu.

Jak zaznacza prokurator Olen-
der, śledztwo prowadzone jest 
w sprawie, a nie przeciwko komuś. 
Wstępnie wykluczono udział osób 
trzecich, a więc nie zanosi się, by 
można było mówić o przestęp-
stwie. Wiadomo, że przesłuchiwani 
będą jeszcze kolejni świadkowie. 
Do tematu wrócimy.

(ak), fot. (aw)

36-latek mieszkał ostatnio w budynku po dawnej szkole w Godziszewach

Wszystko działo się w nie-
dzielę 22 października na jednej 
ze stacji paliw na terenie powia-
tu rypińskiego. Do dystrybutora 
podjechał czerwony opel vectra, 
z którego wysiały dwie osoby. 
Rabusie wlali do dwóch baniek 
200 litrów oleju napędowego, po 
czym odjechali. Pokrzywdzony 
wycenił starty na ponad 1000 zł. 
Sprawą zajęli się rypińscy krymi-
nalni. Funkcjonariusze po zgro-
madzeniu dowodów wytypowali 
dwie osoby.

– W czwartek (26.10) udali 
się do miejsca ich zamieszkania. 

Zatrzymali tam 35-letnią kobietę 
i 37-letniego mężczyznę z powia-
tu brodnickiego. Podczas prze-
szukania zabezpieczyli u nich pla-
stikowe beczki, które posłużyły 
do dokonania kradzieży – mówi 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Oboje zatrzymani już usły-
szeli zarzut kradzieży mienia, 
za co odpowiedzą przed sądem. 
Grozi im do 5 lat więzienia. Poli-
cjanci ustalili też, że zatrzymane 
osoby kradły paliwa na terenie 
sąsiedniego powiatu.

(ak)
 fot. KPP Rypin
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Reforma oświaty 
zakończona

GMINA WĄPIELSK  Podczas piątkowej sesji radni ostatecznie 
zdecydowali o dalszym funkcjonowaniu wszystkich szkół pod-
stawowych. Zgodnie z nowymi przepisami będą to placówki 
ośmioklasowe
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Sprawa reformy oświaty jest 
definitywnie zakończona. Wszyst-
kie cztery placówki na terenie gmi-
ny zostają oficjalnie przekształco-
ne w szkoły 8-letnie. Na sesji byli 
obecni dyrektorzy szkół, którzy 
przysłuchiwali się obradom oraz 
odpowiadali na pytania radnych. 
Nie zostały pominięte kwestie fi-
nansowe.

– Cieszę się, że możemy li-
czyć na zrozumienie dyrektorów. 
Do oświaty dokładamy dość dużo. 
Zmniejsza się subwencja oświato-
wa, czyli dopłata środków rządo-
wych do spraw związanych z edu-
kacją w gminie. To oznacza, że my 
będziemy dokładać więcej. Według 
wstępnych szacunków może to być 
około 1,5 mln zł rocznie – mówi 
wójt Dariusz Górski. 

Radni podjęli także decyzję 
o przyjęciu Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Wąpielsk z or-

ganizacjami pozarządowymi. Jak 
twierdzi włodarz gminy, dzięki 
temu będzie możliwe pozyskiwa-
nie nowych środków. Przykładem 
partnerstwa gminy z takimi orga-
nizacjami jest współpraca z Kuźnią 
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie.

Finanse jak zawsze budzą zain-
teresowanie. Na sesjach dotyczy to 
nie tylko radnych, ale także miesz-
kańców. Ci ostatni przychodzą na 
sesje, aby zgłaszać swoje wątpliwo-
ści.

– To jest kolejna sesja, w której 
biorę udział, ponieważ interesują 
mnie sprawy dotyczące naszej gmi-
ny – mówi Andrzej Cywiński. – Ob-
serwuję działalność wójta  i odno-
szę wrażenie, że istnieje zagrożenie 
dotyczące finansów. Dowiedziałem 
się, że prognozowany dług wynosi 
ok. 5 mln zł. To są prognozy, nie 
wiem jak dalej potoczą się sprawy. 
Na poprzedniej sesji miałem uwagi 

dotyczące prowadzenia Biuletynu 
Informacji Publicznej. Chodziło mi 
o nieścisłości dotyczące prognozy 
finansowej. Nie wszystkie zarzą-
dzenia i załączniki były publiko-
wane. Pani skarbnik udzieliła mi 
wyjaśnień na ten temat. Złożyłem 
wniosek o udzielenie informacji 
publicznej w sprawie wszystkich 
kredytów i pożyczek, którymi ob-
ciążona jest gmina Wąpielsk wraz 
z kosztami obsługi tych zadłużeń 
i warunkami, na których zostały 
one udzielone.

Cywiński będzie cierpliwie cze-
kał na odpowiedź. Jak sam zazna-
cza, od dawna zwraca uwagę na 
sprawy społeczne, a zwłaszcza te, 
które dotyczą jego gminy. Jak wi-
dać, w Wąpielsku ma kto patrzeć 
władzy na ręce.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Podczas ostatniej sesji radni byli ze sobą zgodni

Rypin

Rozwiązali umorzoną sprawę
Rypińscy kryminalni zebrali dowody na to, kto stoi za włamaniem do stacjonar-
nego odkurzacza na stacji paliw w Rypinie. Do przestępstwa doszło kilka miesięcy 
temu i choć sprawa została umorzona, sprawca został ustalony. Był nim 21-letni 
mieszkaniec Legionowa.

Sprawa miała swój początek 
w sierpniu tego roku. To wtedy do-
szło do włamania do stacjonarne-
go odkurzacza na jednej ze stacji 
paliw w Rypinie. Nieustalona wte-
dy osoba po rozerwaniu obudowy 
odkurzacza zabrała znajdujący 
się tam pojemnik z pieniędzmi. 
Było tam prawie 500 zł. Wówczas 
jednak nie udało się funkcjona-
riuszom ustalić, kto był sprawcą 
tego przestępstwa. Sprawa została 
umorzona.

– Policjanci jednak dalej nad 
nią pracowali, co w rezultacie przy-

niosło pozytywne rozwiązanie. Na 
podstawie zebranego materiału 
dowodowego i jego analizy trafi-
li na trop 21-letniego mieszkańca 
Legionowa. Reszta była już kwe-
stią czasu. Kryminalni zwrócili się 
o pomoc do tamtejszych policjan-
tów o zatrzymanie wytypowanego 
przez nich mężczyzny – mówi Do-
rota Rupińska z KPP Rypin.

W piątek (27.10) mężczyzna zo-
stał zatrzymany na terenie Legio-
nowa i przewieziony do Komen-
dy Powiatowej Policji w Rypinie. 
Jeszcze tego samego dnia usłyszał 

zarzut kradzieży z włamaniem, 
w tym przypadku mniejszej wagi, 
za co grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności. Ponadto policjanci 
ustalili, że mężczyzna dopuścił się 
również takich czynów na terenie 
sąsiedniego województwa.

Należy podkreślić, że rezultat 
tej sprawy jest przykładem na to, 
że nawet po umorzeniu postępo-
wania policjanci pracują nad jego 
wykryciem, a sprawcy przestępstw 
nigdy nie mogą czuć się bezkarni.

(ak)

RyPIN  Strażacy dostali wsparcie 

W piątek 27 października w Warszawie delegacja Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Rypinie odebrała symboliczny czek o wartości 13 tys. zł na za-
kup sprzętu przeciwpożarowego. Dofinansowanie przyznała fundacja 
„Orlen Dar Serca”. Uroczystość odbyła się w Teatrze Kamienica, gdzie 
czeki o różnej wartości odebrało 170 jednostek OSP oraz 14 jednostek 
PSP z całej Polski. 

(ToB), fot. nadesłane 

GMINA SKRWILNo 
Pijany rowerzysta
26 października o godzinie 10.50 w miejscowości Przywito-

wo policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem po 
drodze publicznej. Był nim 59-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego. 
Podczas kontroli policjanci ustalili, że mężczyzna ma prawie 1 promil 
alkoholu w organizmie.

RyPIN 
odpowie za narkotyki
27 października o godzinie 1.40 w Rypinie policjanci podczas 

przeprowadzanej interwencji znaleźli w kieszeni u 26-letniego miesz-
kańca Rypina ponad 1 gram suszu roślinnego. Przeprowadzone badanie 
wykazało, że to marihuana. Mężczyzna odpowie za posiadanie narko-
tyków.

(red)

na sygnale
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POWIAT  W całym powiecie odczuwalne były skutki gwałtow-
nych wichur i ulew. To był pracowity weekend dla strażaków

Powiało grozą
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Silne wichury i opady podczas 
weekendu dały się we znaki miesz-
kańcom w całym kraju. W naszym 
województwie sytuacja była bar-
dziej stabilna w porównaniu do 
innych, jednak nie zabrakło szkód. 
W powiecie rypińskim zdarzyły 
się sytuacje, w których drzewa 
łamały się jak zapałki i blokowały 
drogi. Według informacji z rypiń-
skiej straży pożarnej w niedzielę 
i poniedziałek strażacy z terenu 
powiatu interweniowali 10 razy 
właśnie w sprawie powalonych 
drzew.

Chwile grozy przeżyli podró-
żujący samochodem osobowym 
marki Renault, na który spadł 
konar drzewa. Wydarzyło się to 
w niedzielę w godzinach popołu-
dniowych na odcinku drogi woje-
wódzkiej w Puszczy Rządowej. Na 
szczęście wszystkie osoby znajdu-
jące się w pojeździe wyszły z tego 
wypadku całe i zdrowe. Na miejscu 
pojawił się zastęp PSP w Rypinie, 
a także OSP w Skrwilnie. Powalone 
drzewa były zgłaszane w gminach 
Rypin, Brzuze, Rogowo i Skrwilno. 
Zdarzało się, że jednostki jeździły 

od jednego zdarzenia do drugiego. 
Taki przypadek mieli w niedzielę 
strażacy z Dobrego. Interwenio-
wali trzy razy.

– Jedno zdarzenie było na 
drodze wojewódzkiej między Do-
brem a Ostrowitem. Wiatr prze-
wrócił tam dwa drzewa. Kolejne 
było w Kleszczynie na drodze po-
wiatowej w stronę Żałego. Tam też 
było powalone drzewo, a droga 
była nieprzejezdna. Podczas po-
wrotu zostaliśmy też zadyspono-
wani do powalonego drzewa na 
drodze wojewódzkiej między Do-
brem a  Radominem – relacjonuje 
Piotr Bułkowski z jednostki OSP 
Dobre. 

Ulewy były dokuczliwe ze 
względu na liczne zalania. Zainte-
resowanie internautów wzbudziło 
opublikowane na naszym Facebo-
oku nagranie z miejscowości Ry-
pałki. Można na nim obejrzeć duży 
obszar zalany wodą. Remiza OSP 
była w zasadzie odcięta od świa-
ta. Od piątku do niedzieli strażacy 
wyjeżdżali 6 razy, aby wypompo-
wać wodę z zalanych miejsc. Było 
to na terenach gmin Wąpielsk, 
Brzuze, Rogowo i Rypin.

Daria Szpejenkowska
Fot. OSP Kowalki

Rusza „Maluch+”
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił 
konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie  
m. in. na założenie żłobków.

Region

„Maluch+” ma wspierać roz-
wój instytucji, które zajmują 
się opieką na dziećmi do lat 3, 
a więc np. żłobków czy klubów 
dziecięcych. Teraz Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej ogłosiło konkurs, w ra-
mach którego można otrzymać 
wsparcie nawet do 80 proc. 
kosztów projektu. Łącznie do 
rozdysponowania jest aż 450 
mln zł.

Program skierowany jest 
do jednostek samorządu te-
rytorialnego (gminy, powiaty, 
województwa), osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych nie-
posiadających osobowości praw-
nej (w tym uczelni i współpracu-
jących z uczelniami podmiotów), 
które w zależności od modułu 
mogą ubiegać się o środki.

Moduł pierwszy to tworze-
nie nowych miejsc opieki i za-
pewnienie funkcjonowania tych 
miejsc. Dofinansowywane będą 
zadania w dwóch przypadkach. 
Po pierwsze, na terenie tych 
gmin, gdzie nie funkcjonują 
żłobki lub kluby dziecięce, a za-
danie dotyczy utworzenia miejsc 
dla nie więcej niż 20 proc. dzieci 
w rocznikach 1-2 w gminie wnio-
skowana wysokość dotacji nie 
przekracza 3 mln zł. Po drugie, 
dofinansowywane będą zadania 
na terenie gmin, gdzie funkcjo-
nują żłobki lub kluby dziecięce 

lub nie funkcjonują instytucje 
opieki ale zadanie dotyczy utwo-
rzenia miejsc dla więcej niż 20% 
dzieci w rocznikach 1-2w gminie 
lub wnioskowana wysokość do-
tacji przekracza 3 mln zł. 

Moduł drugi (dla gmin) to 
zapewnienie funkcjonowania 
miejsc w instytucjach opieki 
utworzonych przez gminy przy 
udziale środków z programu 
„MALUCH”. 

Moduł trzeci (dla podmio-
tów innych niż jst) to tworzenie 
nowych miejsc opieki przez oso-
by fizyczne, osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej (w tym 
uczelnie) i zapewnienie funk-
cjonowania tych miejsc, a także 
samo utworzenie miejsc.

Moduł czwarty (dla podmio-
tów innych niż jst) to zapewnie-
nie funkcjonowania miejsc w in-
stytucjach opieki utworzonych 
przez osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości 
prawnej (w tym uczelnie).

Terminy składania ofert: dla 
modułu 1 – 24 listopada 2017 r.; 
dla modułu 2, 3 i 4 – 17 listopada 
2017 r.. Aby zgłosić się do progra-
mu należy wypełnić odpowiedni 
formularz oferty. Formularze 
ofert dostępne są na stronie re-
sortu rodziny.

oprac. (ToB)

Powiat 

Kiepski wynik powiatu
Pismo „Wspólnota” opublikowało ranking wydatków inwestycyjnych samorzą-
dów w latach 2014-2016. Powiat wąbrzeski zajął 223. miejsce na 314 możliwych.

– W ubiegłym roku zmieni-
liśmy zasady naszego rankingu 
– piszą Julita Łukomska i Paweł 
Swianiewicz, autorzy rankingu. 
– Wcześniej skupialiśmy się na 
inwestycjach w infrastrukturę 
techniczną (transport, gospodar-
ka mieszkaniowa, gospodarka 
komunalna). Od zeszłego roku 
bierze-my pod uwagę całość wy-
datków majątkowych, stąd nie 
podajemy miejsc zajmowanych 
przez samorządy we wcześniej-
szych latach. Skąd ta zmiana? 
Kiedy wiele lat temu ustalaliśmy 
zasady rankingu, uważaliśmy 

(w ślad za dominującym nur-
tem teorii rozwoju regionalne-
go i lokalnego), że to inwestycje 
infrastrukturalne mają decydu-
jące znaczenie dla stwarzania 
warunków dla rozwoju gospo-
darczego. Było to istotne zwłasz-
cza ze względu na wieloletnie 
zaniedbania w tym zakresie. Ale 
sytuacja się zmieniła. Luka in-
frastrukturalna nie jest już tak 
dotkliwa, a o powodzeniu stra-
tegii rozwoju częściej decydują 
także inwestycje w infrastruk-
turę związaną z usługami spo-
łecznymi. Bierzemy pod uwagę 

średnią z ostatnich trzech lat, 
aby uniknąć dużych, chwilowych 
wahań wskaźnika będącego pod-
stawą rankingu. Wydatki inwe-
stycyjne, zwłaszcza z mniejszych 
jednostkach, cechują się znaczną 
cyklicznością. W poszczególnych 
latach mogą być bardzo wysokie, 
co wiąże się z realizacją ważnej 
inwestycji, by potem okresowo 
spadać do znacznie niższego king 
wydatków inwestycyjnych na-
leży do tych naszych zestawień, 
w których pozycja poszczegól-
nych samorządów zmienia się 
najszybciej.

W rankingu powiat wąbrze-
ski uplasował się na 223. miej-
scu na 314 możliwych. Średnie 
wydatki inwestycyjne per capi-
ta w latach 2014-2016 wyniosły 
93,54 zł. Lepiej w klasyfikacji wy-
padają powiaty: wąbrzeski – 26. 
miejsce i golubsko-dobrzyński – 
90. miejsce (151,42 zł per capita). 
Powiat brodnicki zajął 145. loka-
tę, a lipnowski – 258. W woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 
liderem jest powiat świecki (21. 
miejsce). 

(ToB), fot. (ak)
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od pół wieku razem
GMINA BRZUZE  Kilka małżeństw świętowało jubileusz 50-lecia małżeństwa. W piątek 27 października pary 
zostały uhonorowane medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Złote gody są niezwykłym ju-
bileuszem, okazją do refleksji, ale 
i symbolem miłości oraz wierności. 
Okazję do świętowania miało kilka 
par z terenu gminy. Na uroczy-
stości zostały uhonorowane pary: 
Stanisława i Zygmunt Argalscy, Da-
nuta i Arkadiusz Bieńkowscy, Jani-
na i Mirosław Potwardowscy oraz 
Sławomira i Tadeusz Tucholscy. 
Medale oraz listy gratulacyjne od 
prezydenta RP otrzymali również: 
Krystyna i Zdzisław Sierpińscy, 
Henryka i Zygmunt Trzcińscy, Zofia 
i Zbigniew Wojnowscy oraz Nata-
lia i Stanisław Żelechowscy. W tym 
roku jedno małżeństwo obchodzi 
diamentowe gody, czyli 60-lecie 
ślubu. Tą szczególną parą są Sabina 
i Stanisław Rumianowscy. Specjal-
nie dla jubilatów wystąpiły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Trąbinie 
z przygotowanym programem ar-
tystycznym. Gośćmi na wydarzeniu 
były również dumne rodziny jubi-
latów oraz radni i sołtysi. Dekora-

cji małżeństw dokonał wójt gminy 
Brzuze Jan Koprowski.

– Mieszkaliśmy na jednym 
osiedlu w Ostrowitem, byliśmy są-
siadami. Zaczęło się, gdy miałam 
 18 lat. Mąż jest ode mnie 9 lat star-
szy. Spotykaliśmy się sześć miesięcy 
i się pobraliśmy. Cóż, to była i jest 
miłość – mówi Janina Potwardow-
ska. – Potem urodził się syn, a na-
stępnie córka. Nasze dzieci o nas 
bardzo dbają. Doczekaliśmy się też 
3 wnucząt.  Wnuczki maja po 25 lat, 
a wnuk 11. Moim zdaniem receptą 
na udane małżeństwo jest po pro-
stu miłość. Żeby tyle lat przeżyć 
razem, najważniejsze jest uczucie 
i wzajemne zaufanie. 

Takie związki są przykładem 
wzajemnej miłości, wsparcia i wy-
trwałości. Składamy wszystkim  ju-
bilatom serdeczne gratulacje i ży-
czymy zdrowia, radości oraz ciepła 
rodzinnego na kolejne lata.

Daria Szpejenkowska
Fot. nadesłane

Gmina Brzuze

Kolejne remonty w toku
Trwa realizacja kolejnych inwestycji. Są coraz większe szanse na to, że droga 
z Ostrowitego do Mościsk doczeka się remontu w 2018 roku.

Złożony przez gminę Brzuze 
wniosek o przebudowę tej dro-
gi uzyskał pozytywną ocenę for-
malną. Jeśli zostanie przyznane 
dofinansowanie, droga zostanie 
wyremontowana w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Remont miał-

by objąć 2-kilometrowy odcinek. 
W ramach inwestycji zostaną prze-
prowadzone prace ziemne, wyko-
nanie podbudowy oraz położenie 
nawierzchni bitumicznej.

Będzie to kontynuacja prac 
już wcześniej rozpoczętych. Do tej 
pory na drodze nastąpiły popraw-

ki dotyczące szerokości i ogólnego 
położenia. Przewidywana szerokość 
nawierzchni bitumicznej wynosi  
5 m. Zaplanowane były też skrzy-
żowania, zjazdy, chodnik, przejście 
dla pieszych i oświetlenie.

Mieszkańcy Ugoszcza remon-
tują ogrodzenie wokół placu zabaw 
dla dzieci. Działalność ta jest pro-
wadzona w ramach prac społecz-
nych. Gmina Brzuze sfinansowała 
posadzenie kilkunastu drzewek, 
aby poprawić estetykę placu za-
baw. 

W trakcie przebudowy jest 
też droga osiedlowa w Ostrowi-
tem. Inwestycja jest realizowana ze 
środków funduszu sołeckiego. Przy 
jezdni powstaje odcinek chodnika 
o długości 70 m.

Daria Szpejenkowska
Fot. nadesłane
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50 lat małżeństwa za nimi
GMINA RYPIN  Dwanaście par, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat, zostało odznaczonych pre-
zydenckimi medalami

R E K L A M A

Jubileusz złotych godów świę-
towano w środę 25 października, 
w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny Rypin. Medale zostały nadane 
jubilatom przez prezydenta RP, 
natomiast małżonkom przekazał 
je wójt Janusz Tyburski. Były życze-
nia, kwiaty oraz listy gratulacyjne. 
Po części oficjalnej uroczystości 
wszyscy przybyli zostali zaproszeni 
na obiad oraz słodki poczęstunek. 
Spotkanie było okazją do rozmów 
i wspomnień.

– Przyszłą żonę poznałem na 
imieninach u jej siostry – opowiada 
Jan Pankowski. – Ślub wzięliśmy po 
roku od chwili poznania się. W na-
szym związku nie zawsze świeciło 
słońce. Zdarzały się między nami 
kłótnie, ale potrafiliśmy się doga-

dać. Jeśli się kogoś kocha, to łatwiej 
wybaczyć. 

Zadowolenia z odznaczenia 
nie kryli Agata i Jan Wiśniewscy. 
– Ślub mieliśmy w maju i wbrew 
przesądom przeżyliśmy w zgodzie 
już tyle lat. – Jak w każdym mał-
żeństwie mieliśmy lepsze i gorsze 
dni. W młodości ciężko pracowali-
śmy na gospodarstwie. Zawsze po-
wtarzamy, że im więcej pracy, tym 
mniej czasu na głupoty. Nie można 
w związku być upartym i zawzię-
tym. Trzeba się jakoś dogadać i iść 
na kompromis. Przed ślubem war-
to bliżej się poznać i sprawdzić co 
nas łączy, a co dzieli.

Odznaczeni medalami „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”: 
Barbara i Stanisław Błażejewscy 

ze Stępowa, Genowefa i Stanisław 
Brzeziccy z Kowalk, Władysława 
i Jerzy Daszkowscy z Balina, Agata 
i Bogdan Duchewicz z Ław, Geno-
wefa i Jerzy Fodrowscy z Cetek, 
Danuta i Jan Kochańscy z Głowiń-
ska, Zofia i Kazimierz Komorow-
scy z Puszczy Rządowej,  Krystyna 
i Andrzej Krauze z Kowalk, Anna 
i Jan Pankowscy z Mariank, Barba-
ra i Zdzisław Śmiechewicz z Sadło-
wa, Hanna i Eugeniusz Urbańscy 
z Sadłowa, Agata i Jan Wiśniewscy 
z Linnego.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów

Oprawę muzyczną zapewniła kapela „Sami Swoi”

Życzenia złożył wójt Janusz Tyburski

Agata i Jan Wiśniewscy są dumni, że przeżyli zgodnie 50 lat

Barbara i Zdzisław Śmiechewicz z rodziną

Anna i Jan Pankowscy pobrali się po roku znajomości
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Szkoła była remontowana 
w ramach termomodernizacji. 
Zakres robót był bardzo szeroki.  
Wykonano zewnętrzne docieple-
nie ścian, docieplenie stropoda-
chu, demontaż i ponowny montaż 
rynien i rur spustowych. Wymie-

nione zostały grzejniki i przewody 
instalacji centralnego ogrzewania 
wraz z kotłem i innymi elemen-
tami. Ściany zostały odświeżone 
i wygładzone, a parapety wymie-
nione. Budynek ma teraz nowy 
wygląd, a jego utrzymanie będzie 

bardziej ekonomiczne.
Wykonawcą prac było przed-

siębiorstwo Dom-Plast. Koszt 
termomodernizacji wyniósł po-
nad 440 tys. zł. Kwota ta została 
pokryta w 80% dofinansowaniem 
z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Pozostałą część 
sfinansowała ze swojego budżetu 
gmina Wąpielsk.

Uroczystość otwarcia szkoły 
została przeprowadzona w hali 
sportowej placówki. Trybuny 
wypełniły się licznymi gośćmi, 
uczniami oraz rodzicami. Wystą-
pili uczniowie, którzy brali udział 
w projekcie „Możesz – zajęcia 
rozwijające talenty i pasje”. Wi-
dzowie z ogromnym zaintereso-
waniem oglądali przedstawienie. 
Tradycyjnego poświęcenia doko-
nał proboszcz parafii w Radzikach 
Dużych ks. Jacek Dudkiewicz. Na 
gości czekał poczęstunek oraz 
obszerna wystawa plastyczna 
uczniów należących do projektu.

– Bardzo się cieszę, że do-

szliśmy do termomodernizacji tej 
szkoły. Cieszę się, że mogliśmy 
pozyskać środki na realizację tej 
inwestycji. Trzeba wspomnieć, że 
nie tylko wartość dofinansowania 
ma znaczenie, ale przede wszyst-
kim efekty, które zostają na lata. 
Ocieplenie będzie również mia-
ło znaczenie dla budżetu szkoły 
i gminy, ponieważ straty ciepła 
będą mniejsze, a ogrzewanie bę-
dzie tańsze. Budynek wygląda 
bardzo ładnie, efekt jest wspania-
ły. Oczywiście jako gmina realizu-
jemy kolejne działania, podejmu-
jemy się termomodernizacji szkół 
w Wąpielsku i Półwiesku Małym 
– mówi wójt gminy Wąpielsk Da-
riusz Górski.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Przedstawiciele Kuźni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

Na otwarciu szkoły nie mogło zabraknąć uczniów, dla których została wyremontowana

Przedstawienie z nutą bajkowości

Na wydarzenie zostało zaproszone Nadleśnictwo w Golubiu-Dobrzyniu, 
którego reprezentant również przemawiał do zebranych

Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie „Możesz - zajęcia rozwijające talenty i pasje” podczas występu

Szkoła w Radzikach jak nowa
GMINA WĄPIELSK  Budynek Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych został wyremontowany. Uroczyste 
otwarcie odbyło się 26 października
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W tegorocznej edycji do ry-
pińskiej biblioteki wpłynęło 216 
zgłoszeń. Aby wziąć udział w kon-
kursie organizowanym od 2006 
roku, należało przesłać trzy nie-
publikowane wcześniej utwory 
poetyckie. Tematyka autorskich 
prac była dowolna.

– Pierwsza edycja powstała 
z inicjatywy Klubu Literackiego 

im. Edwarda Walasiewicza, który 
działał przy Miejsko-Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Rypinie 
oraz ówczesnej dyrektor H. Bu-
chalskiej – przypomina Marek 
Taczyński, dyrektor MPBP. – Kon-
kurs ma charakter ogólnopolski. 
Ma na celu inspirowanie twór-
czości poetyckiej, promowanie 
wartościowych tekstów literac-

kich, popularyzację poezji współ-
czesnej oraz integrowanie śro-
dowisk literackich. W pierwsze 
edycji w 2006 roku wpłynęły 52 
zgłoszenia, w rekordowym 2009 
było ich 301. Zgłoszenia wpływają 
z terenu całej Polski oraz zza gra-
nicy m. in. ze Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, z Kanady, z Nie-
miec oraz z Wielkiej Brytanii.

Prace oceniało jury w skła-
dzie: przewodniczący Ernest Bryll 
(ceniony poeta, pisarz, tłumacz 
i krytyk filmowy), Lech Mako-
wiecki (znany kompozytor, mu-
zyk, autor tekstów i felietonista) 
oraz dr hab. Marzenna Cyzman 
(adiunkt w Zakładzie Teorii Lite-
ratury Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu). Laureatem XII 
Rypińskiego Albumu Poetyckie-
go został Zbigniew Mysłowiec-
ki z Warszawy, który odebrał 
nagrodę finansową w wysoko-
ści 1800 zł. Drugie miejsce zajął 
Adam Wierzbicki z Dłużka (1000 
zł nagrody), a trzecie Krzysztof 
Martwicki z Płońska (600 zł).

– O rypińskim konkursie po-
etyckim zostałem poinformowa-
ny listem elektronicznym przez 
organizatorów, gdyż brałem 
udział w poprzednich edycjach – 
mówi Adam Wierzbicki. – Miło, 
że tym razem zostałem docenio-
ny przez jurorów. O randze tego 
typu konkursów świadczy nie tyl-
ko wysokość nagród (w Rypinie są 
dość wysokie), ale przede wszyst-

kim skład jury, które w tym przy-
padku było z najwyższej półki. 
Dlatego nie wahałem się przyje-
chać z końca Polski. Mogłem przy 
okazji konkursu zobaczyć uro-
kliwe miasteczko położone na 
historycznej Ziemi Dobrzyńskiej, 
które do tej pory kojarzyłem je-
dynie z poetyckim wydarzeniem 
organizowanym przez tutejszą 
bibliotekę miejską.

Wyróżnienia otrzymali tak-
że: Tadeusz Hutkowski z Socha-
czewa, Jan Chodziński z Węgrzyc, 
Anna Michalska z Łodzi. Zwy-
cięskie wiersze zaprezentowali 
uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 
w Rypinie. Dopełnieniem czwart-
kowej gali był koncert Lecha 
Makowieckiego „Ja tu zostaję”. 
Wydany w 2016 roku tomik jest 
kontynuacją wcześniejszej książ-
ki „Pro publico bono”. Nagrody 
w konkursie ufundowała firma 
Kaufmann, a wydarzenie honoro-
wym patronatem objął burmistrz 
Rypina Paweł Grzybowski.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Wśród nagrodzonych Adam WierzbickiPubliczność dopisała

Spotkanie zakończył koncert Lecha Makowskiego

Wiersze nagrodzonych poetów recytowali uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie

Zwycięzcą XII edycji Rypińskiego Albumu Poetyckiego został Zbigniew Mysłowiecki z Warszawy

Poetyckie zmagania rozstrzygnięte
RYPIN  W miniony wtorek w sali sesyjnej rypińskiego magistratu już po raz 12. przyznano nagrody w ogól-
nopolskim konkursie „Rypiński Album Poetycki”. Galę uświetnił wyjątkowy koncert w wykonaniu Lecha Ma-
kowieckiego
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W czwartkowej uroczystości 
udział wzięli m. in. rodzice i dziad-
kowie pierwszoklasistów oraz 
przedstawiciele lokalnych władz. 
Przybyłych gości powitała dyrek-
tor szkoły. Szczególnie ciepłe słowa 
skierowane zostały w stronę naj-
młodszych uczniów.

– Z pewnością będzie to dla 
was rok obfitujący w nowe, bogate 
doświadczenia – mówi Małgorzata 
Kuźmińska. – Życzę wam samych 

miłych i pogodnych chwil w naszej 
ukochanej szkole. Uczcie się pilnie 
i zawsze godnie reprezentujcie na-
szą szkołę. Szkołę, której patronem 
jest św. Jan Paweł II.

Zanim pierwszoklasiści zosta-
li przyjęci do grona społeczności 
szkolnej, z zainteresowaniem wy-
słuchali i obejrzeli występy star-
szych kolegów. Część artystyczna 
spotkania przepełniona była śpie-
wem i tańcem. Akademię przygo-

towali uczniowie klas II b, III e oraz 
IV f. Następnie przystąpiono do 
uroczystego pasowania na ucznia 
przez dotknięcie ramienia sym-
bolicznym ołówkiem. Wszystkie 
dzieci otrzymały dyplomy, drobne 
upominki oraz życzenia od wy-
chowawców. Spotkanie zakończy-
ło symboliczne sadzenie drzewek 
przed budynkiem szkoły.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Pierwszaki po ślubowaniu
RYPIN  26 października w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie odbyło się uroczyste ślu-
bowanie i pasowanie na ucznia. Były wiersze, piosenki i tańce



Gęsina 
na św. MarcinaGęsina

na św. Marcina
rozkład jazdy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kupon zgłoszeniowy

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

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

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

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

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

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

kupon zgłoszeniowy

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

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

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

sler), oferującą wykwintne dania i przekąski gęsią karczmę z muzyką na żywo, strefę dla dzieci 
(z przedstawieniami teatralnymi i atrakcyjnymi warsztatami dla najmłodszych), w której gospo-
darzami będą dbający o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo uczestników animatorzy. Wśród 
dodatkowych atrakcji m. in. ośmiometrowa ścianka wspinaczkowa. Na trasach Bydgoszcz-Przy-
siek-Bydgoszcz i Toruń-Przysiek-Toruń 11 i 12 listopada od 9.30 do 17.00 kursować będą bezpłatne 
autobusy.

Dwudniowy (11 i 12 listopada) Festiwal Gęsiny w Przysieku będzie 
głównym wydarzeniem tegorocznej kampanii „Kujawsko-pomor-
ska gęsina na św. Marcina”

N
ajlepszym wytwórcom produktów gęsinowych, którzy zaprezentują się w Przysieku, przy-
znane zostaną prestiżowe Złote Półgęski. Patronem konkursu, adresowanego do małych 
fi rm oferujących przysmaki z gęsiego mięsa, jest marszałek województwa.

Zapraszamy do udziału w konkursach z cennymi nagrodami. 6 listopada ruszają zmagania pla-
styczne dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być wykonane w dowolnej 
technice, ale powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać formatu A3. Jury oce-
niać będzie estetykę, pomysłowość i trafność doboru środków plastycznych w przedstawieniu 
tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: do 
6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na 

adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 
16 listopada 2017 roku. Liczy się data wpływu przesyłki do organiza-

tora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gę-

siną w roli głównej. Na uczestników czekają atrakcyjne 
nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa 
domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada 

można nadsyłać relacje (zdjęcia, fi lmy oraz sprawozda-
nia tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz własne przepisy na 

potrawy z gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie 
zostały nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje 
należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego 
(Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na adres ma-
ilowy gesina@kujawsko-pomorskie.
pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 
listopada.
Chcesz pochwalić się na łamach 
lokalnych bądź regionalnych 
mediów, jak rodzinnie świętujesz 
Dzień Niepodległości? Wyślij zgło-
szenie do 8 listopada do Agniesz-
ki Nowak (Biuro Prasowe Urzędu 
Marszałkowskiego), tel. 56/62-18-
590, e-mail: a.nowak@kujawsko-
pomorskie.pl. Chętni mogą li-
czyć na upominki.

Czytelnicy, którzy wygrali tuszki w kon-
kursie „Gęsinowe strofy”, mogą odebrać 
je 4 listopada w Golubiu-Dobrzyniu (lau-
reaci tygodnika CGD; godz. 9.30-10.00, ul. 
Rynek), Wąbrzeźnie (laureaci tygodnika 
CWA; godz. 10.40-11.10, Plac Jana Pawła II), 
Rypinie (laureaci tygodnika CRY; godz. 
13.40-14.10, parking Rypińskiego Domu Kul-
tury, ul. Warszawska 8) oraz Lipnie (lau-
reaci tygodnika CLI; godz. 13.30-14.00, 
parking starostwa, ul. Sierakowskiego 10 
b). Gratulujemy i życzymy smacznego! Za 
tydzień na naszych łamach opublikuje-
my część nadesłanych wierszy.

80 tuszek trafi  do naszych Czytelników!
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Jaja też drożeją

Rękawy w silosie

Po maśle do listy produktów, których ceny poszły 
w górę, dołączyły jajka.

Opróżnianie grawitacyjne silosu wiąże się z koniecz-
nością ręcznego opróżniania z resztek ziarna. Wpro-
wadzane jest rozwiązanie, które ma wykluczyć ten 
problem.

Prawo

Izby rolnicze

Nawożenie

Spis do końca roku 
Do końca roku rolnicy powinni dokonać spisu niektó-
rych zwierząt hodowlanych. 

Paliwożerne rolnictwo 
Samorząd rolniczy jest za zwiększeniem zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolni-
czym. Jak to argumentuje? 

Postawią na ekonawozy 
Unia Europejska chce, by rolnicy częściej stosowali nowoczesne nawozy pocho-
dzenia organicznego.

Rynek 

NowinkiPrzewaga kontraktowa?
RYNEK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi 
sprawę dostaw buraków cukrowych

Zazwyczaj jajka drożały wio-
sną, w okolicach Wielkanocy. Była 
to naturalna tendencja związa-
na z większym popytem. Jednak 
w ostatnich tygodniach ceny jajek 
wzrosły w dramatyczny sposób. 
Niektórzy wieszczą, że przed Bo-
żym Narodzeniem za sztukę trzeba 
będzie zapłacić 1 zł. 

Co stoi za podwyżką? Zdaniem 
ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, to skutek wykrycia fipronilu 
na fermach kur niosek w Holandii, 
Belgii, Niemczech, a następnie w in-
nych krajach UE. Kolejny z powo-

dów to ptasia grypa we Włoszech, 
które były do tej pory największym 
producentem jaj. Do tego ograni-
czenie liczby kur niosek zbiegło się 
w czasie z sezonowym spadkiem 
produkcji jaj.

W niemal każdym państwie 
Unii jajka zdrożały o ok. 30 proc. To 
żadna pociecha, ponieważ u nas są 
bardzo drogie w porównaniu do in-
nych krajów. W Polsce cena za 100 
kg jaj wynosi 178 euro. Drożej, bo 
188 euro za 100 kg, płacono tylko 
w Austrii. 

(pw)

Silosy płaskodenne są zazwy-
czaj tańsze od tych lejowatych. 
Zaletą tych drugich jest łatwość 
opróżniania grawitacyjnego. Są one 
dobre dla gospodarstw, w których 
funkcjonuje duży obrót nasionami. 
Tańsze silosy płaskodenne, nie-
stety, nie opróżniają się tak łatwo. 
Czasem konieczne jest montowa-
nie specjalnych zgarniaczy. 

Jednym z nowych rozwiązań 
technicznych jest GSI FLEXWAVE. 
To nadmuchiwane powietrzem rę-
kawy, które umieszcza się na dnie 
silosu. Gdy zboże przestaje się sy-

pać podczas opróżniania, rolnik 
uruchamia rękawy powietrzne, 
które delikatnie spychają pozosta-
łości zboża do otworu wylotowego. 
W ten sposób znika 99 proc. maga-
zynowanego ziarna. GSI FLEXWAVE 
sprawdza się także w wielkich silo-
sach, gdzie jest w stanie zepchnąć 
100 ton ziarna. Materiał, z którego 
są wykonane rękawy, ma prze-
trwać 30 lat użytkowania. Rozwią-
zanie będzie dostępne na rynku 
w przyszłym roku. 

(pw)

Zgodnie z ustawą o Systemie 
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, 
do jednego z podstawowych obo-
wiązków należy dokonanie spisu 
bydła, owiec, kóz i świń w sta-
dzie co najmniej raz na 12 mie-
sięcy, nie później jednak niż do 31 
grudnia. Spis obejmuje zarówno 
liczbę zwierząt, jak i ich numery 
identyfikacyjne. Rolnik wykonuje 
spis na formularzach. Może się 

po nie udać do powiatowego biu-
ra ARiMR, ale także ściągnąć ze 
stron internetowych agencji lub 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Są łatwe do wypełnienia. 
Wystarczy wpisać numer siedzi-
by stada, datę dokonania spisu, 
liczbę zwierząt oraz ich numery 
identyfikacyjne. Osobne wnioski 
wypełniają hodowcy świń, a inny 
hodowcy bydła, kóz i owiec. Wy-
pełnione druki należy czytelnie 
podpisać i osobiście przekazać 
w terminie 7 dni od dnia doko-
nania spisu do kierownika biura 
powiatowego ARiMR lub przesłać 
pocztą.

(pw)

Trwają prace nad przyszło-
roczną kampanią zwrotów stawki 
podatku akcyzowego do paliwa 
rolniczego. Rząd przygotowuje 
rozporządzenie w tej sprawie i po-
prosił samorząd rolniczy o opinię. 
Ten ostatni ma nadzieję na pod-
wyższenie stawki zwrotu oraz li-
mitu zużycia oleju napędowego na 
1 hektar. Zależy na tym szczególnie 
właścicielom hodowli zwierząt.

– Zdaniem samorządu rol-

niczego, należałoby się również 
zastanowić nad ponownym prze-
liczeniem limitów ilościowych, 
przewidzianych na 1 ha uprawy, 
z uwzględnieniem obsługi stad 
hodowlanych. Obecne technolo-
gie w znacznym stopniu wyelimi-
nowały pracę fizyczną rolnika na 
rzecz pracy maszyn paliwochłon-
nych (m.in. ładowarki, paszowozy) 
– czytamy w komunikacie Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych. 

Główny Urząd Statystyczny 
podaje, że najwięcej paliwa po-
chłania uprawa buraka cukrowe-
go, ok. 300 l na hektar. 183 l/ha 
wynosi zużycie przy uprawie ku-
kurydzy na kiszonkę. Dalsze miej-
sca zajmuje uprawa ziemniaków 
(177 l/ha), zbóż (127 l/ha) oraz rze-
paku ozimego (121 l/ha). Najmniej 
paliwożerne są pastwiska. Tu wy-
starczają 33 l/ha.

(pw)

Nowoczesne nawozy sztucz-
ne są skuteczne, ale ich produkcja 
nie jest zbyt przychylna dla śro-
dowiska naturalnego. Pochłaniają 
sporo energii, a poza tym emi-
towane są duże ilości dwutlenku 
węgla. Fosforany zawierają także 
szkodliwy ciężki metal - kadm. 

W różnych krajach Euro-
py istnieją przepisy, które dotąd 

utrudniały sprzedaż nawozów 
organicznych. Wkrótce ma się to 
zmienić. Przygotowywane jest 
prawo, które będzie promowa-
ło nawozy pochodzące z recyc-
lingu. Do produkcji materiałów 
organicznych mają zostać wyko-
rzystane m.in. odpady ściekowe. 
Przy okazji zostaną opracowane 
ogólnoeuropejskie kryteria jako-

ści i bezpieczeństwa takich pre-
paratów. 

Oprócz promowania nawo-
zów organicznych, unijni urzędni-
cy chcą utrudnić życie producen-
tom nawozów sztucznych. Stanie 
się tak po zmniejszeniu dopusz-
czalnych norm kadmu w nawo-
zach. 

(pw)

Urząd ma za zadanie tropić 
nieuczciwą konkurencję. Od pew-
nego czasu napływały do niego 
sygnały o podejrzanym postępo-
waniu producentów cukru, którzy 
rzekomo mieliby wykorzystywać 
przewagę kontraktową wobec do-
stawców buraków.

– W toku postępowania we-
zwano spółkę Südzucker Polska 
do wskazania dostawców, zasad 
doboru kontrahentów oraz przed-
stawienia obowiązujących porozu-
mień branżowych. Przedmiotem 
zainteresowania są w szczególno-

ści sposoby ustalania cen i termi-
nów płatności. Przedsiębiorca jest 
największym producentem cukru 
na południu Polski, skup buraków 
dokonywany jest praktycznie tyl-
ko przez niego. Dlatego może mieć 
szczególnie silną pozycję negocja-
cyjną – informuje UOKiK.

Obecnie urzędnicy analizu-
ją dokumenty, a postępowanie 
prowadzone jest w sprawie, a nie 
przeciwko producentom. Zajmuje 
się nim delegatura UOKiK w Byd-
goszczy. Gdyby podejrzenia się po-
twierdziły, urząd mógłby nałożyć 

karę w wysokości do 3 proc. obro-
tu przedsiębiorcy osiągniętego rok 
wcześniej. 

Przy tej okazji warto dowie-
dzieć się, czym jest tzw. przewa-
ga kontraktowa. Są to, najogólniej 
mówiąc, takie zapisy w umowach, 
które preferują silniejszego z part-
nerów. Przykładem może być np. 
wpisywanie zbyt długich terminów 
płatności, przyznanie tylko jednej 
stronie możliwości rozwiązania 
umowy lub odstąpienia od niej.

(pw)
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Prawo w praktyce
ADWOKAT RADZI  Poruszamy dziś dwie kwestie: odszkodo-
wania za ugryzienie przez psa i dyscyplinarnego zwolnienia 
pracownika, który bez uzgodnienia z szefem udał się na zale-
gły urlop

Kazus 1
Czytelniczka wytoczyła swemu 

sąsiadowi sprawę o zapłatę odszko-
dowania za ugryzienie przez psa. 
Sprawa jest prowadzona bardzo po-
woli od dwóch lat. Zdaniem czytel-
niczki, powinna być rozstrzygnięta 
już wiele miesięcy temu. Czy można 
przyspieszyć rozpoznanie procesu albo 
uzyskać jakąś rekompensatę za to, że 
na wyrok trzeba czekać tak długo?

Istnieje specjalna procedura, 
która pozwala przyspieszyć tok 
procesu. Skorzystać można w ta-
kiej sytuacji z instytucji skargi na 
przewlekłość postępowania. Należy 
jednak pamiętać o tym, iż nie każde 
długotrwałe postępowanie jest po-
stępowaniem przewlekłym. Uzy-
skanie korzystnego rozstrzygnięcia 
może być trudne do osiągnięcia bez 
skorzystania z pomocy adwokata. 
Warto jednak się do niego zgłosić, 
ponieważ - oprócz przyspieszenia 
procesu - strona przewlekle pro-
wadzonego procesu uzyskać może 
również wymierną korzyść finan-
sową. Czemu zatem nie wystarczy 
napisać w skardze, że postępowanie 
długo trwa, aby sąd stwierdził prze-
wlekłość? Strona postępowania nie 
może oczekiwać rozpoznawania 
sprawy niezwłocznie po jej wnie-
sieniu, jest to niemożliwe ze wzglę-
dów organizacyjnych. Po drugie, 
charakter niektórych postępowań 
wymusza długi czas ich trwania. 
Szczególnie wiele czasu potrzeba 
na przeprowadzenie tych procesów, 
w których rozstrzygnięcie wymaga 
przeprowadzenia dowodu z opinii 
biegłych. W innych sprawach dłuż-
szy przebieg postępowania uzasad-
nia konieczność przesłuchiwania 
licznych świadków.

Czasem postępowanie trwa 
zbyt długo nie z winy sądu, a sa-
mych stron procesu, które składają 
liczne pisma, zażalenia czy wnioski 
o odroczenie rozpraw. Najczęściej 
okoliczności wydłużające postępo-
wanie leżące po stronie stron będą 
świadczyły o braku przewlekłości 
postępowania. Aby stwierdzić, czy 
tak jest rzeczywiście, konieczna 
jest jednak z reguły ocena adwoka-
ta znającego realia sądowe.

Warunkiem uznania skargi na 
przewlekłość postępowania za uza-
sadnioną jest wykazanie, że w da-
nej konkretnej sprawie postępo-
wanie trwa dłużej, niż to konieczne 
dla wyjaśnienia tych okoliczności 
faktycznych i prawnych, które są 
istotne dla jej rozstrzygnięcia. 

Sąd rozpoznający skargę oceni, 
czy czynności podejmowane przez 
sąd kontrolowany zabierały odpo-

wiednią ilość czasu, to jest odbywały 
się bez zbędnej zwłoki, która wska-
zywałaby na bezczynność sądu lub 
bezproduktywność jego działań. 
Przewlekłość postępowania wyni-
kać musi zatem z obiektywnie na-
gannej oceny sprawności sądu. Aby 
można mówić o przewlekłości, po-
stępowanie trwać musi zbyt długo 
z przyczyn zawinionych przez sąd. 
Oznacza to jednocześnie, że same 
subiektywne odczucia skarżącego 
nie stanowią przesłanki stwierdze-
nia przewlekłości. 

Trudność samo-
dzielnego sporzą-
dzenia skargi na 
p r z e w l e k ł o ś ć ,  
oprócz tego, że jej 
wymogi formalne 
są mocno wyśru-
bowane, polegać 
może na tym, 
że skuteczna 
skarga powinna 
powoływać się  
na konkretne 
zaniechania lub 
inne przewinienia 
sądu rozpoznają-
cego sprawę, które 
doprowadziły do 
zwłoki. Nie może 
natomiast polegać 
na zakwestiono-
wania ogólnego 
czasu trwania postę-
powania, tylko na wskazaniu 
konkretnych czynności, których 
sąd zaniechał lub dokonał wadli-
wie, powodując w ten sposób nie-
uzasadnioną zwłokę i opóźnienia. 
Wskazać trzeba, w którym miejscu 
postępowania doszło do uchybienia 
w zakresie terminowości bądź pra-
widłowości czynności. Najczęstsze 
przyczyny przewlekłości to: wyzna-
czenie z opóźnieniem terminu roz-
prawy, opieszałe nadawanie biegu 
pismom procesowym oraz nad-
mierne nieuzasadnione przerwy 
między rozprawami. Oprócz nich 
może ona powstać też w wyniku 
przetrzymywania akt przez biegłe-
go bez należytej kontroli sądu czy 
przedłużającego się sporządzania 
uzasadnienia.

Ustalenie czy doszło do prze-
wlekłości postępowania następuje 
indywidualnie w każdej sprawie. 
Nie ma prawnie oznaczonych ter-
minów rozpoznawania sprawy, po 
jakich postępowanie na pewno zo-
stanie uznane za przewlekłe. Może 
być tak, że w identycznej rodzajowo 
sprawie postępowanie trwać będzie 
przez taki sam okres czasu i w nie-
których z tych spraw uzasadnione 

będzie stwierdzenie przewlekłości 
zaś w innych nie będzie ona wystę-
powała. Dużo zależy zatem od tego 
czy prawnik, któremu powierzymy 
sprawę będzie w stanie prawidłowo 
wychwycić uchybienia sądu. 

Jeśli skarga jest zasadna, sąd 
stwierdzi, że w postępowaniu, 
którego skarga dotyczy, nastąpiła 
przewlekłość postępowania. Na żą-
danie skarżącego lub z urzędu sąd 
zaleca ponadto podjęcie przez sąd 
rozpoznający sprawę odpowiednich 

czynności w wyznaczonym 
terminie, chyba że wy-

danie zaleceń jest 
oczywiście zbędne. 

Jakie są dodatkowe 
korzyści? Dla wie-

lu osób najważniejsze 
może być to, że sąd 

uwzględniając skargę 
na żądanie skar-

żącego zasądza 
sumę pieniężną 
od Skarbu Pań-

stwa w maksy-
malnej kwocie 20 

tys. zł, ale nie mniej 
niż 2 tys. zł i nie 
mniej niż 500 zł za 
każdy rok przewle-
kłego postępowania. 
Skarga taka może 
być wniesiona w każ-

dej prawie (cywilnej, 
pracowniczej, karnej itp.). 

Kazus 2
Pan Jacek zatrudniony jest w ma-

łej spółce budowlanej. Szef nie udzielił 
mu urlopu za 2017 r. ani nawet zale-
głego z lat 2016 i 2015, mimo że pra-
cownik wielokrotnie się dopominał 
o urlop. Pan Jacek zdenerwował się 
tym faktem i w końcu, nie czekając 
na jego akceptację, udał się na urlop, 
zawiadamiając o tym szefa SMSem. 
Szef zwolnił pana Jacka w trybie dys-
cyplinarnym. Czy było to uzasadnione 
i ewentualnie jak można obronić się 
przed taką decyzją?

Niestety, zastosowanie tak 
surowej sankcji jest akcep-
towane przez sądy. Szanse 
na obronę zależały będą od 
konkretnych okoliczności 
danej sprawy i tego, jakie 
zwyczaje w zakresie praktyki 
udzielania urlopów panowa-
ły w firmie, w której zatrud-
niony był czytelnik.

Pan Jacek odwołał się 
do sądu, który z pewnością 
zbada wszelkie dokumenty 
dotyczące urlopów, to jest 
plany urlopów, karty urlo-
powe, wnioski o urlop wy-
poczynkowy itp. Zwolnienie 

pracownika w trybie dyscyplinar-
nym wymaga wykazania ciężkiego 
naruszenia obowiązków przez pra-
cownika. Pracodawca dowieść musi 
zatem, że nieobecność pracownika 
w pracy była na tyle ciężkim prze-
winieniem, że uzasadniała dyscy-
plinarne zwolnienie z pracy. Istotną 
okolicznością będzie tu wykazanie 
świadomości pracownika odnośnie 
tego, że ciężko narusza on swoje 
obowiązki. 

Sądy wielokrotnie zajmowały 
się takimi sprawami i analiza tych 
orzeczeń nie jest korzystna dla 
pana Jacka. Przyjmuje się, że oko-
liczność, iż pracodawca poprzednio 
uniemożliwił pracownikowi udanie 
się na urlop w uzgodnionym ter-
minie nie uprawnia pracownika do 
pominięcia uzyskania zgody praco-
dawcy na ponowną próbę wyko-
rzystania urlopu. Jak wiemy, nawet 
zaległy urlop (za rok poprzedni) 
powinien być udzielony najpóźniej 
do 30 września roku następnego. 
Pracownik nie jest jednak władny 
do określenia terminu wykorzy-
stania swego urlopu samodziel-
nie, nawet wtedy gdy pracodawca 
naruszając przepisy prawa pracy 
nie zdążył mu przed 30 września 
udzielić zaległego urlopu z roku 
poprzedniego. 

Czemu tak jest? Każdy urlop 
wypoczynkowy, bieżący i zale-
gły, a także urlop na żądanie, jest 
bowiem udzielany przez praco-
dawcę. Z tej przyczyny nie budzi 
wątpliwości pogląd, iż nieudziele-
nie pracownikowi zaległego urlo-
pu wypoczynkowego w terminie 
określonym przez kodeks pracy 
nie uprawnia go do rozpoczęcia 
po tym terminie urlopu bez zgody 
pracodawcy. Konsekwencją jest, iż 
samo zawiadomienie pracodaw-
cy o rozpoczęciu zaległego urlo-
pu wypoczynkowego nie będzie 
usprawiedliwiło nieobecności pra-
cownika w pracy. Także w przypad-
ku urlopu zaległego wniosek urlo-
powy pracownika jest brany przez 
pracodawcę pod uwagę, ale nie 
jest dla niego wiążący Pracodawca 
może taki wniosek uwzględnić, ale 
nie ma takiego obowiązku. Brak 
uwzględnienia wniosku wiązać się 
będzie najczęściej z niemożnością 
zapewnienia normalnego toku pra-
cy podczas nieobecności wniosku-
jącego o urlop pracownika. Zasadą 
jest zatem, że pracownik, który nie 
czekając na rozpoznanie swojego 

wniosku urlopowego, samowolnie 
opuszcza pracę dopuszcza się cięż-
kiego naruszania obowiązków pra-
cowniczych. Z reguły nieobecność 
pracownika da zatem pracodawcy 
prawo do niezwłocznego rozwiąza-
nia umowy o pracę bez wypowie-
dzenia z winy pracownika. 

Czy wnoszenie sprawy do sądu 
nie miało sensu ? Nie. W pewnych 
okolicznościach decyzja pracodaw-
cy może zostać jednak podważona. 
Będzie to miało miejsce, gdy w da-
nej firmie panuje praktyka pole-
gająca na panowaniu utrwalonego 
zwyczaju sprowadzającego się do 
uwzględniania wszelkich wniosków 
urlopowych zgłaszanych przez 
pracowników z ewentualnym pole-
caniem powrotu do pracy dopiero 
po wyrażeniu sprzeciwu przez pra-
codawcę. W takiej sytuacji, pomi-
mo naruszenia reguł dotyczących 
korzystania z urlopu wypoczynko-
wego, z reguły nie będzie można 
przypisać pracownikowi udającemu 
się samowolnie na urlop znacznego 
stopnia winy. Jedyną szansą wygra-
nej pana Jacka jest zatem wykaza-
nie, że szef co do zasady akceptował 
wszystkie wnioski urlopowe i tylko 
gdy nie chciał zgodzić się na urlop, 
stawiał sprzeciw. Tym samym de-
cyzja pracodawcy zostanie pod-
ważona, a powództwo pracownika 
zostanie uwzględnione. 

Druga opcja to powołanie się 
na naruszanie zasad współżycia 
społecznego i wykazanie, że samo-
dzielne udanie się na urlop było 
reakcją na naruszanie przez praco-
dawcę przepisów o terminie udzie-
lania zaległych urlopów. Szanse na 
taką obronę nie są jednak oczywi-
ste.

Jak powinni zachować się za-
tem czytelnicy, których pracodaw-
cy łamią prawo do urlopów w po-
dobny sposób? Lepiej nie narażać 
się na dyscyplinarkę jak pan Jacek, 
lepszym rozwiązaniem wydaje 
się skorzystanie z usług adwokata 
i podjęcie odpowiednich kroków 
wobec pracodawcy, względnie ano-
nimowe zgłoszenie istniejących 
naruszeń prawa przez pracodawcę 
w Państwowej Inspekcji Pracy. 

adw. Anna Krawczyk-Koźmińska
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Utwory rosyjskiego poety, 
prozaika i kompozytora wyko-
na trio: Piotr Kajetan Matczuk 
(śpiew, gitara akustyczna), Piotr 
Augustynowicz (gitara akustycz-
na) i Tomasz Imienowski (gitara 
basowa). 

– Muzycy dołożyli starań, 
aby wybrać pieśni i ballady przy-
padające do gustu szerokiej pu-
bliczności – informuje Ośrodek 
Chopinowski w Szafarni. – Wi-

dzów czeka 90 minut wzruszeń, 
zadumy i śmiechów, powrotu 
do lat młodości oraz niesamo-
witych wrażeń zafundowanych 
przez trójkę muzyków kochają-
cych twórczość Bułata Okudża-
wy.

Występy są planowane 
o godz. 14.30 i 17.00. Bilety w ce-
nie 15/20 zł można zarezerwo-
wać elektronicznie lub telefo-
nicznie (56 682 79 30). Więcej 

na stronie internetowej www.
szafarnia.art.pl. 

Na oba koncerty będzie 
można dojechać Chopin Busem. 
O 13.50 i 16.20 zostanie on pod-
stawiony pod Starostwo Powia-
towe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. 
1000-lecia 25. Przejazd jest dar-
mowy. Powrót około pół godzi-
ny po koncercie.

(ToB)

Szymon Hołownia ma na 
swoim koncie kilkanaście publika-
cji z dziedziny teologii. Zadebiuto-
wał w 2004 roku książką „Kościół 
dla średnio zaawansowanych”. 
Opisał w niej m.in. kościelną oby-
czajowość. Dowiemy się z niej np. 
w jaki sposób księża przygotowu-
ją się do kazań, nie zabrakło też 
ciekawych anegdot. W kolejnych 
latach Hołownia sukcesywnie 
powiększał swój dorobek literac-

ki, wydając m.in. „Monopol na 
zbawienie”, „Ludzi na walizkach. 
Nowe historie”, „Jak robić dobrze” 
czy „Świętych codziennego użyt-
ku”. 

W tym roku w księgarniach 
pojawił się zbiór felietonów pt. 
„Instrukcja obsługi solniczki”. 
Publicysta jest dwukrotnym lau-
reatem nagrody Grand Press. 
W 2006 roku został wyróżniony 
w kategorii „Wywiad” za rozmo-

wę z ks. prof. Jerzym Szymikiem 
pt. „Niebo dla gołębi”. Rok póź-
niej otrzymał nagrodę za wywiad 
z etykiem i filozofem dr. Kazimie-
rzem Szałatą, zatytułowany „Pa-
mięta Pan Hioba”? 

Hołownia ma także bogate 
doświadczenie radiowe i telewi-
zyjne. Pod koniec lat 90. był redak-
torem działu kulturalnego „Gaze-
ty Wyborczej”, a także felietonistą 
i redaktorem działu społecznego 
„Newsweeka”. Publikował m.in. 
w „Rzeczpospolitej”, „Machinie”, 
„Przewodniku Katolickim”, a od 
2015 roku jest stałym felietonistą 
„Tygodnika Powszechnego”. W la-
tach 2007-2012 był dyrektorem 
programowym stacji Religia.tv. 
Współprowadził również progra-
my rozrywkowe: „Mam talent” 
i „Mamy Cię” w TVN. 

Gość wąbrzeskiej książnicy 
działa społecznie. Założył biało-
stocki oddział fundacji „Pomoc 
Maltańska”. Cztery lata temu 
z jego inicjatywy powstała funda-
cja Kasisi, a w 2014 roku – Dobra 
Fabryka. 

Podczas spotkania będzie 
można zakupić książki Szymona 
Hołowni. Dochód ze sprzedaży 
zostanie przeznaczony na rzecz 
podopiecznych Fundacji Dobra 
Fabryka. Zgromadzone pieniądze 
trafią m.in. do ośrodka dożywia-
nia w Ntamugendze, wioski trę-
dowatych w Togo czy hospicjum 
w Rwandzie. 

Organizatorem spotkania jest 
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna im. Witalisa Szlachci-
kowskiego w Wąbrzeźnie. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne

Szafarnia

Sobota z Okudżawą
4 listopada w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni będzie można usłyszeć pieśni 
i ballady wybitnego barda Bułata Okudżawy. 

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

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

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

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

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

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

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

Rypin
 W piątek 3 listopada o 18.00 w RDK, w ramach projektu „Wielka sztuka 

na ekranie”, będzie można obejrzeć inscenizację pt. „Święty Piotr i inne pa-
pieskie bazyliki Rzymu”. Bilety są do odebrania w sekretariacie RDK w godz. 
9.00-15.00. 

 7 listopada gościem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej będzie 
Jakub Żulczyk. Pisarz zadebiutował w 2006 roku powieścią „Zrób mi jakąś 
krzywdę… czyli wszystkie gry video są o miłości”. W kolejnych latach 
zasłynął doskonale przyjętymi pozycjami: „Radio Armageddon”, „Instytut” 
i „Ślepnąc od świateł”. W tym roku ukazała się najnowsza powieść Żulczyka 
zatytułowana „Wzgórze psów”. 29 listopada rypińską książnicę odwiedzi 
kolejny pisarz młodego pokolenia - Zygmunt Miłoszewski. Wstęp wolny.  

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

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

 We wtorek 7 listopada w tym samym miejscu zostanie wystawiony 
spektakl dla najmłodszych widzów pt. „Królowa Śniegu”. Początek o 17.00. 
Bilety kosztują 3 zł. 

 Od 8 listopada, w każdą środę, Miejska i Powiatowa Biblioteka Pub-
liczna zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku 
życia. Zapisy przyjmowane są w bibliotece przy ul. Żeromskiego 11 oraz tele-
fonicznie pod numerem tel. 56 683 24 05. 

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

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?O literaturze 
w szczytnym celu

WĄBRZEŹNO  W poniedziałek 6 listopada o 16.30 w sali ko-
lumnowej Wąbrzeskiego Domu Kultury planowane jest spo-
tkanie autorskie z Szymonem Hołownią – dziennikarzem, pi-
sarzem i publicystą
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HITY DNIA

Chłopi z upadłego pegeeru ratują życie biznesmenowi, 
jednocześnie biorąc go do niewoli w zamian za duży okup. 
Gdy jego żona i wspólnik nie chcą zapłacić, mężczyzna 
postanawia zarobić żądaną sumę.

Dawson i Amanda jako nastolatkowie byli w sobie szaleńczo 
zakochani. Gdy po 20 latach Dawson powraca do rodzinnego 
miasteczka, Amanda jest mężatką i matką trójki dzieci. Dawne 
uczucie odżywa.

Czwartek, 2 listopada 2017

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
09:10 Mam prawo odc. 8  
09:35  śledczy Anity Gargas   
10:15 Północ - Południe księga  
          odc. 10 - serial 
11:10 Doktor Quinn 
          odc. 20 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35  rolniczy  
12:55 Wszystko o niedźwiedziu 
          - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 125 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 24 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3194 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 57 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 235 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera Cykl 
          - reportaży 
22:20 Warto rozmawiać  
23:30 Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz 
          - dokumentalny 
00:35 Riviera odc. 10 - serial  
01:35 American Crime Story: 
          Sprawa O.J. Simpsona 
          odc. 10 - serial 

06:00 Rodzinka.pl odc. 170 - serial 
06:40 Sztuka codzienności 
          odc. 24 - reportaż 
07:00 M jak miłość odc. 156 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
          odc. 1731 - serial 
11:40 Na dobre i na złe - 18 lat! 
          - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
          odc. 479 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 15 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 70 - serial 
14:25 Dzieciństwo zwierząt 
          - dokumentalny 
15:20 Na dobre i na złe - 18 lat! 
          - serial 
15:30 M jak miłość odc. 1326 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość 
          odc. 44 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4917 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:25 Barwy szczęścia 
          odc. 1731 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
          odc. 1732 - serial 
20:40 Pierwsza randka 
          odc. 10 - rozrywka 
21:40 Miasto skarbów odc. 8 - serial 
22:40 Grupa specjalna "Kryzys" 
          odc. 2 - serial 
23:35 Dla ciebie wszystko 
          - melodramat 
01:40 Osaczony - thriller 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 11 s. 11 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 35  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2115  

10:55 Ukryta prawda odc. 823 - serial  

12:00 Szkoła odc. 475 - serial  

13:00 19+ odc. 176 - serial  

13:30 Szpital odc. 712 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 4 s. 4 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 476 - serial  

16:30 19+ odc. 177 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 824 - serial  

18:00 Szpital odc. 713 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5119  

20:10 Doradca smaku odc. 36  

20:15 Na Wspólnej odc. 2575 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 93 - rozrywka 

21:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 9 s. 16 - - rozrywka  

22:30 Pieniądze to nie wszystko 

          - komedia 

00:45 Wróg numer jeden - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 152 - serial 

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

          odc. 6 s. 3 - serial 

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

          odc. 7 s. 3 - serial 

08:50 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 11 s. 21 - serial 

09:50 Napisała: morderstwo 

          odc. 21 s. 9 - serial 

10:50 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 12 s. 21 - serial 

11:50 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 16 s. 8 - serial 

12:40 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 20 s. 8 - serial 

13:35 Zbuntowany anioł odc. 249 - serial 

14:30 Królowa serc odc. 1 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 42 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 43 - serial 

17:15 Wojny owe: Kanada 

          odc. 11 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 7 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 8 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 318 s. 15 - serial 

20:00 King Kong - przygodowy 

23:50 Van Helsing - horror 

08:00 Dziennik filozofa odc. 44  

08:05 Dezerterzy odc. 60  

08:35 Którędy po sztukę odc. 59  

08:50 Zakochani w Rzymie 

          - komedia romantyczna 

10:45 Krakowskie impresje 

          Stanisława Markowskiego 

          odc. 3 - felieton 

11:00 Daleko od szosy odc. 7 - serial 

12:40 Przystań - psychologiczny 

14:15 Ryś - dramat 

15:50 Chuligan literacki odc. 65  

16:30 Zakochani w Rzymie 

          - komedia romantyczna  

18:25 Studio Kultura - rozmowy

18:40 Tak daleko tak blisko 

          - dokumentalny 

19:40 Eagleman Stag - animowany 

19:50 Pierwsza miłość - animowany 

20:20 Most na rzece Kwai 

          - film wojenny 

23:05 Zakładka odc. 9  

23:35 Dziennik filozofa odc. 44  

23:45 Australia '88 - dokumentalny 

00:55 Kawalerskie życie na obczyźnie 

          - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 337 - felieton 
06:55 Połowy na rzece wspomnień 
          odc. 1 - reportaż 
07:45 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 29 Cykl - reportaży 
08:15 Pamiętamy - reportaż 
08:25 Orlęta - reportaż 
09:00 W labiryncie odc. 108 - serial 
09:35 Ziemia przemówiła - dokumentalny  
10:35 Pamiętamy - reportaż 
10:50 Wszystkie kolory świata 
          odc. 10 - serial 
11:55 Flesz histor  
12:15 Kryptonim "Muzeum" 
          - Szlak Am Krajowej 
          odc. 5 - serial  
12:35 Nowe Ateny  
13:30 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 99   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 100   
15:05 Encyklopedia  wojny światowej 
          odc. 24 - serial 
15:25 Historia świata 
          według Andrew Marra 
          odc. 8 - dokumentalny  
16:35 Gdziekolwiek będę...
          - dokumentalny 
17:35 Czas honoru odc. 29 s. 3 - serial 
18:35 Taśmy bezpieki odc. 23  
19:05 Sensacje XX wieku odc. 93  
20:00 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
20:35 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial 
21:40 Polonia Restituta odc. 2 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 157  
23:20 Ośmiornica odc. 41 s. 5 - serial 
00:20 Wielkie napady PRL-u 
          odc. 9 - serial 
00:45 Wielkie napady PRL-u 
          odc. 10 - serial 
01:15 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 29 Cykl - reportaży

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
08:45 Moja katolicka rodzina - serial  
09:10 Jerash starożytne 
          miasto Jordan - reportaż 
09:25 Marana - dokumentalny 
09:35 Święty na każdy dzień  
09:40 Naprotechnologia 
          odc. 4 - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Kaplica Pamięci - reportaż  
11:10 Mój brat papież - wywiad  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Historia i architektura Polski 
          w rysunkach 
          prof. Ryszarda Natusiewicza 
          - program edukacyjny
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 W imię brata - obyczajowy 
14:00 Brat naszego Boga 
          - spektakl teatralny  
15:15 Święty na każdy dzień  
15:20 Dzień Zaduszny: 
          tradycja chrześcijańska 
          a pogańska - reportaż  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat   
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
          katolickich "Źródło"  
          - informacyjny  
16:40 Jan Paweł  (1978-2005) 
          - dokumentalny  
16:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela"   
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. 9 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Fundusze Europejskie odc. 1   
22:30 Jeden Kościół wielu świętych 
          - reportaż  
23:00 Telewizyjny Uniwersytet 
          Biblijny

05:20 Ukryta prawda odc. 61 - serial 

06:20 Szpital odc. 183 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 115 - serial 

08:15 Chirurdzy odc. 16 s. 4 - serial 

09:10 Brzydula odc. 131 - serial 

09:45 Brzydula odc. 132 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 457 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 116 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 356 - serial 

14:55 Szpital odc. 183 - serial 

15:55 Chirurdzy odc. 17 s. 4 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 1 s. 2 - serial 

17:55 Brzydula odc. 133 - serial 

18:30 Brzydula odc. 134 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 458 - serial 

20:00 Niewiarygodny 

          Burt Wonderstone - komedia 

22:10 Nie z tego świata 

          odc. 8 s. 5 - serial 

23:05 Sierota - thriller 

01:40 Moc mag odc. 299 - rozrywka

„Pieniądze to nie wszystko” 

(2001r.) TVN 22:30

„Dla ciebie wszystko” 

(2014r.) TVP2 23:35

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 546 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 738 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 739 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 53 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 345 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 273 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 674 - serial 

14:00 Pierwsza miłość odc. 2559 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 720 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3501  

16:30 Na ratunek 112 odc. 164 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 152 - serial 

18:00 Pierwsza miłość odc. 2560 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 403 - serial 

20:05 Nasz nowy dom 

odc. 103 - rozrywka 

21:10 Przyjaciółki odc. 119 - serial 

22:15 Zdrady odc. 120 - serial 

23:20 8 mm - thriller 

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

14:55 Szpital 09:50 Napisała: morderstwo 14:05 Sensacje XX wieku19:00 Policjantki i policjanci 

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 25 s. 2  

06:30 Przygody Kota w butach 

          odc. 33 - serial 

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 34 - serial 

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 20 - serial 

08:05 Przygody Kota w butach 

          odc. 35 - serial 

08:35 Psu-braty - film dla dzieci 

10:25 O kurczę! - komedia 

12:05 Detektywi w akcji odc. 110 - serial 

13:05 Detektywi w akcji odc. 111 - serial 

14:05 Czarodzieje z Waverly Place 

          odc. 1 - młodzieżowy  

16:20 Łowca krokodyli - przygodowy 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 342 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 343 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

          odc. 139 - serial  

21:00 Nieustraszony - sensacyjny

23:10 Włatcy móch 

          odc. 17 - serial dla dorosłych 

23:40 Włatcy móch 

          odc. 18 - serial dla dorosłych 

00:10 Spadkobiercy odc. 6 - rozrywka 

01:10 Sekrety sąsiadów odc. 75 - serial 



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

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni

HITY DNIA

35-letni John Bennett chce się ustatkować. W realizacji planu 
przeszkadza mu pluszowy miś, który towarzyszy mu od 
dzieciństwa. Dziewczyna Johna, Lori, ma dość życia w 
trójkącie i stawia ultimatum.

13:00 19+

Agenci sekcji FBI, K i J, kontrolują imigrantów z kosmosu 
mieszkających wśród ludzi. Otrzymują misję schwytania 
przestępcy, który przybył z innej planety, by zawładnąć Ziemią.

Piątek, 3 listopada 2017

08:00 Dziennik filozofa odc. 45  

08:10 Informacje kulturalne 

08:25 Iluzja Nowele filmowe 

08:50 Słońce świeci jasno - komedia 

10:40 Informacje kulturalne 

11:00 Z biegiem lat z biegiem dni 

          odc. 1 - serial 

12:05 Krakowskie impresje 

          Stanisława Markowskiego 

          odc. 2 - felieton 

12:15 Siekierezada - film psychologiczny 

13:45 Credo - Krzysztof Penderecki 

          - koncert 

14:50 Stepy - dramat 

16:25 Słońce świeci jasno - komedia  

18:10 Studio Kultura - rozmowy

18:25 Vincent van Gogh 

          - Malowane słowami 

          - dokumentalny 

19:30 Zofia i Oskar Hansenowie 

          - reportaż 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 68 Rozmowa 

20:25 Lewiatan - dramat 

23:00 Tygodnik kulturalny

23:45 Dziennik filozofa odc. 45  

00:00 Post Indie Classical 

          - Sacrum Profanum 2017 

          - koncert 

01:05 Most na rzece Kwai - wojenny  

06:50 Był taki dzień odc. 338 - felieton 
06:55 Gdziekolwiek będę... 
          - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 30 Cykl - reportaży 
08:35 Wszystko po krakowsku 
          odc. 24 - koncert 
09:10 W labiryncie odc. 109 - serial 
09:40 Od Zułowa do Rossy - reportaż 
10:15 Polska i świat z historią w tle 
          odc. 62 Cykl - reportaży 
10:40 Wszystkie kolory świata 
          odc. 12 - serial 
11:45 Taśmy bezpieki odc. 23  
12:15 Śladami zbrodni 
          i walki 1944-1956 
          odc. 15 - serial 
12:45 Podróże z historią odc. 34  
13:20 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii   
13:50 Sensacje XX wieku odc. 93   
14:50 Przewodnik historyczny 
          Bogusława Wołoszańskiego 
          odc. 10  
15:25 Cała prawda o Grekach 
          odc. 1 - dokumentalny 
16:40 Skradziona nadzieja 
          - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
          odc. 30 s. 3 - serial 
18:40 Goniec historyczny IPN odc. 5  
19:00 Sensacje XX wieku odc. 146  
19:55 Niecała nieprawda 
          czyli PRL w DTV 
          odc. 10 - reportaż 
20:30 Odtajnione akcje szpiegowskie 
          odc. 3 - serial 
21:25 Polonia Restituta odc. 3 - serial 
22:20 Szerokie tory 
          odc. 56 Cykl - reportaży 
22:55 Ośmiornica odc. 42 s. 6 - serial 
00:00 Ułańska ballada 
          odc. 1 - przygodowy 
00:55 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 30 Cykl - reportaży  
01:30 Polonia Restituta odc. 3 - serial  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
08:45 Superksięga odc. 9 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat   
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Święty nie rodzi się 
          po śmierci - dokumentalny 
11:20 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
          małżeństwa odc. 5 - serial 
11:50 Lusaka - City of Hope 
          - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
14:00 Ojciec Francis Aupiais 
          misjonarz-etnolog 
          - dokumentalny 
14:55 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
          Miłosierdzia z Koronką 
          do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 58 - serial  
17:00 Fundusze Europejskie odc. 2   
17:30 Okiem kamery Cykl  
          - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
          - młodzieżowy   
18:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela"   
19:00 Warto zauważyć… 
          w mijającym tygodniu   
19:30 Jesteśmy katolikami 
          odc. 6 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Józef z Egiptu odc. 24 - serial 
22:40 Lato marzeń - obyczajowy 

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 46   
09:40 Rodzinny ekspres 
          odc. 7  poradnikowy 
10:15 Północ - Południe księga  
          odc. 11 - serial 
11:10 Doktor Quinn odc. 21 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:40 Nowoczesność w rolnictwie 
          odc. 2  rolniczy 
12:55 Łowcy odc. 5 - serial 
14:00 Elif odc. 126 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Ktokolwiek widział 
          ktokolwiek wie...  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 25 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3195 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 58 - rozrywka 
18:55 Mam prawo odc. 9  
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
          odc. 7 - rozrywka 
21:20 Bitwa o Anglię - wojenny 
23:40 Ocean strachu - thriller 
01:10 Moonraker - sensacyjny

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 12 s. 11 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 36  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2116  

10:55 Ukryta prawda odc. 824 - serial  

12:00 Szkoła odc. 476 - serial  

13:00 19+ odc. 177 - serial  

13:30 Szpital odc. 713 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 5 s. 4 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 477 - serial  

16:30 19+ odc. 178 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 825 - serial  

18:00 Szpital odc. 714 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5120  

20:00 Listy do M.  

          - komedia romantyczna 

22:10 Ted - komedia 

00:25 Kuba Wojewódzki 

          odc. 9 s. 12 - rozrywka  

01:30 Revolution odc. 2 s. 2 - serial 

„Faceci w czerni”

(1997r.) Polsat 22:05

„Ted” 

(2012r.) TVN 22:10

12:55 Sąd rodzinny 12:10 Galileo

13:50 Sensacje XX wieku09:00 Kobra - oddział specjalny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 547 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 740 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 741 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 54 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 346 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 274 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 675 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2560 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 721 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3502  

16:30 Na ratunek 112 odc. 165 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 153 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2561 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 404 - serial 

20:05 Wyspa przetrwania 

          odc. 9 - rozrywka 

22:05 Faceci w czerni - film SF 

00:10 Abraham Lincoln: 

          łowca wampirów - horror 

05:20 Ukryta prawda odc. 56 - serial

06:20 Szpital odc. 179 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 112 - serial

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 13 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 125 - serial

09:45 Brzydula odc. 126 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 454 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 113 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 353 - serial

14:55 Szpital odc. 180 - serial

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 14 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 20 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 127 - serial

18:30 Brzydula odc. 128 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 455 - serial

20:00 Biały Kieł - przygodowy 

22:20 Wredne dziewczyny II - komedia 

00:25 Zabójcza broń odc. 4 - serial

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 26 s. 2  

06:30 Przygody Kota w butach 

          odc. 35 - serial 

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 36 - serial 

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 21 - serial 

08:05 Przygody Kota w butach 

          odc. 37 - serial 

08:35 Przygody Kota w butach 

          odc. 38 - serial 

09:10 Maleństwo i przyjaciele 

          odc. 1 - animowany 

10:30 Druh zastępowy - młodzieżowy 

12:10 Galileo odc. 646 

          - popularnonaukowy  

13:10 Galileo odc. 647 

          - popularnonaukowy  

14:20 Czarownik i biały wąż - film SF 

16:20 Lochy i smoki. 

          Księga Plugawego Mroku 

          - fantastyczny 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 343 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 344 - serial 

20:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 5 - serial  

21:00 Sprawiedliwi 

          - wydział kryminalny 

          odc. 136 - serial  

22:00 Sprawiedliwi 

          - wydział kryminalny 

          odc. 137 - serial  

23:00 Kobiety i mafia odc. 5 - serial 

00:00 Granice bólu - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 153 - serial 

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

          odc. 7 s. 3 - serial 

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

          odc. 8 s. 3 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 12 s. 21 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 22 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 13 s. 21 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 17 s. 8 - serial 

12:50 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 21 s. 8 - serial 

13:40 Zbuntowany anioł odc. 250 - serial 

14:35 Królowa serc odc. 2 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 43 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 44 - serial 

17:15 Wojny owe: Kanada 

          odc. 12 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 8 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 9 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 319 s. 15 - serial 

20:00 Żądza śmierci - film sensacyjny 

21:55 Zielona mila - dramat 

01:50 Ale numer! odc. 17 - rozrywka 

6:05 Rodzinka.pl odc. 171 - serial 

6:35 Sztuka codzienności 

          odc. 25 - reportaż 

7:05 M jak miłość odc. 157 - serial 

8:00 Pytanie na śniadanie   

10:50 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1732 - serial 

11:45 Postaw na milion - rozrywka 

12:45 Tylko z tobą odc. 16 - serial 

13:45 Na sygnale odc. 71 - serial 

14:15 Pierwsze ewangelickie 

          państwo - reportaż 

14:45 Coś dla Ciebie odc. 125  

15:25 Janosik odc. 5 - serial

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 45 - serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram odc. 4918 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1732 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1733 - serial 

20:40 O mnie się nie martw 

          odc. 87 s. 7 - serial 

21:40 Rodzinka.pl 

          odc. 218 s. 11 - serial 

22:10 Pod wspólnym niebem 

          odc. 8 - serial 

22:50 Wyrok - biograficzny 

00:45 Sponsoring - dramat 



12:00 Tygodnik kulturalny 

HITY DNIA

Przed czterema milionami lat rodzina Krudów została 
zmuszona, by wyruszyć na poszukiwanie nowego miejsca 
zamieszkania. Podczas wyprawy głowa rodziny, Grug, musi 
zmierzyć się ze swoimi lękami.

Urodzona na początku XX w. Adaline ulega wypadkowi, na 
skutek którego przestaje się starzeć. To, co wydaje się 
spe łnieniem marzeń o nieśmiertelności, przynosi 
dramatyczne konsekwencje.

Sobota, 4 listopada 2017

08:00 Siedem stron świata 

          odc. 1 Serial dla dzieci 

08:40 Siedem stron świata 

          odc. 2 Serial dla dzieci 

09:20 Informacje kulturalne 

09:40 Czesław Niemen - Sopot '80 

          - koncert 

10:05 Bema pamięci żałobny rapsod 

          - artystyczny 

10:30 Mała sprawa 

          - obyczajowy 

11:25 Vistuliada  

12:00 Tygodnik kulturalny  

12:55 Szlakiem Kolberga 

          odc. 15  - kulturalny 

13:35 Gorzki ryż - dramat 

15:25 Którędy po sztukę odc. 59  

15:40 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:20 Miasto z morza - historyczny 

18:25 Dranie w kinie odc. 10  

19:05 Legendy rocka odc. 34 - serial 

20:00 Eurokultura odc. 112 - reportaż 

20:20 Powtórnie narodzony 

          - melodramat 

22:40 Glastonbury 2015: 

          Florence+The Machine - koncert 

00:20 Einsatzgruppen. 

          Oddziały śmierci odc. 1 - serial 

01:20 Einsatzgruppen. 

          Oddziały śmierci odc. 2 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 339 - felieton 

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 10 - serial  

08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 10  

08:30 Dziedzictwo regionów 

          odc. 4 - krajoznawczy 

08:50 "...swego nie znacie..." 

          - katalog zabytków 

          odc. 2 - felieton 

09:15 Gazda z Diabelnej odc. 1 serial 

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 154  

10:50 Ginące cywilizacje 

          odc. 9 - serial 

11:50 Życie odc. 10 - serial 

12:50 Sekrety wykute w kamieniu 

          odc. 2 - serial 

13:55 Szerokie tory 

          odc. 147 cykl - reportaży 

14:35 Wielka gra odc. 87 - rozrywka 

15:35 Spór o historię odc. 107  

16:20 Ułańska ballada 

          odc. 1 - przygodowy  

17:25 Okiem furmana - reportaż 

18:00 Twarze i maski odc. 6 - serial 

19:05 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial  

20:10 Lalka odc. 4 - serial 

21:40 Odtajnione akcje szpiegowskie 

          odc. 3 - serial  

22:35 Listy z Reims - dokumentalny 

23:15 Komandoria odc. 7 - serial 

00:15 Kim Ki Dok - dokumentalny 

01:10 Hipoteza - k rótkometrażowy 

05:35 Jaka to melodia? - rozrywka 

06:05 Sprawa dla reportera 

          cykl - reportaży  

07:00 Naszaarmia.pl odc. 289  

07:30 Rok w ogrodzie  poradnikowy 

07:50 Rok w ogrodzie extra 

          odc. 10  poradnikowy 

08:15 Człowiek z Zachodu - western 

10:05 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 7 - serial 

11:00 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 8 - serial 

12:00 Studio Raban 

          odc. 3 - program redakcji 

          katolickiej dla młodzieży 

12:30 Atlantyda. Źródła legendy 

          - dokumentalny 

13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 166  

14:15 Ojciec Mateusz odc. 235 - serial  

15:05 Zagadka hotelu Grand 

          odc. 23 s. 3 - serial 

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 21 - serial  

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Rolnik szuka żony 

          odc. 8 s. 4 - rozrywka  

18:30 Rodzina wie lepiej 

          odc. 59 - rozrywka 

18:55 Jaka to melodia? - rozrywka 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 Pogoda 

20:15 Komisarz Alex odc. 126 - serial 

21:10 Creed: Narodziny legendy - dramat 

23:30 Partner - komedia 

01:30 Bitwa o Anglię - wojenny

05:25 Dzieciństwo zwierząt 

          - dokumentalny 

06:30 M jak miłość odc. 1325 - serial 

07:30 Pytanie na śniadanie   

10:55 Lajk! odc. 33  

11:20 Pod wspólnym niebem 

          odc. 8 - serial 

11:50 O mnie się nie martw 

          odc. 87 s. 7 - serial 

12:50 Na sygnale odc. 158 - serial 

13:25 Podróże z historią odc. 52  

14:00 Familiada - rozrywka 

14:40 Było nie minęło - ekstra odc. 9  

15:45 Pierwsza randka 

          odc. 22 - rozrywka 

16:50 Na dobre i na złe odc. 683 - serial 

17:45 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Postaw na milion - kulisy - felieton 

19:05 Postaw na milion - rozrywka 

20:05 The Voice of Poland 

          odc. 15 - rozrywka  

22:40 Miasto skarbów odc. 8 - serial 

23:35 Grupa specjalna "Kryzys" 

          odc. 3 - serial 

00:35 Terminator - film SF 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1022  

11:00 Na Wspólnej odc. 2572 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2573 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2574 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2575 - serial  

12:50 Drzewo marzeń 

          odc. 9 - rozrywka  

13:50 MasterChef 

          odc. 8 s. 6 - rozrywka  

15:25 Azja Express 

          odc. 9 s. 2 - rozrywka  

17:00 Kuchenne rewolucje 

          odc. 9 s. 16 - rozrywka  

18:00 366 °C odc. 9 s. 2 - poradnikowy  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5121  

20:00 Mam talent 

          odc. 9 s. 10 - rozrywka  

21:55 Wiek Adaline - melodramat  

00:25 Statek widmo - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
          - informacyjny 
07:45 Jeźdźcy smoków: 
          Na końcu świata 
          odc. 10 - serial 
08:15 Jeźdźcy smoków: 
          Na końcu świata 
          odc. 11 - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: 
          Na końcu świata 
          odc. 27 - serial 
09:15 Przygody Kota w butach 
          odc. 23 - serial 
09:45 Przygody Kota w butach 
          odc. 24 - serial 
10:10 Ewa gotuje odc. 315  
10:45 Kung Fu Panda: 
          Sekrety Potężnej Piątki 
          - animowany 
11:15 Kung Fu Panda: 
          Sekrety Mistrzów 
          - animowany 
11:45 Faceci w czerni - film SF  
13:45 Wyspa przetrwania 
          odc. 9 - rozrywka  
15:45 Kabaret na żywo 
          odc. 27 - kabaret i satyra  
17:50 Chłopaki do wzięcia 
          odc. 115 - serial dokumentalna 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
          odc. 116 - serial dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
          odc. 405 - serial 
20:05 Krudowie - animowany 
22:15 Twoja twarz brzmi znajomo 
          odc. 76 - rozrywka 
00:15 Nocny słuchacz - thriller 

05:50 Ukryta prawda odc. 63 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

          odc. 13 s. 10 - serial 

09:30 Druga szansa odc. 1 - serial 

10:30 Zaklinaczka duchów 

          odc. 21 s. 1 - serial 

11:30 Zaklinaczka duchów 

          odc. 22 s. 1 - serial 

12:25 Brzydula odc. 129 - serial 

13:00 Brzydula odc. 130 - serial 

13:35 Brzydula odc. 131 - serial 

14:10 Brzydula odc. 132 - serial 

14:45 Uwolnić orkę  - przygodowy 

16:50 Tajemniczy ogród - przygodowy 

19:00 Dwa tygodnie na miłość 

          - komedia romantyczna 

21:10 Kobiety pragną bardziej 

          - komedia romantyczna 

23:50 Krwawy diament - dramat 

06:00 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 20 - serial 

06:40 Przygody Kota w butach 

          odc. 36 - serial 

07:05 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 22 - serial 

07:40 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 23 - serial 

08:20 O kurczę! - komedia  

10:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 340 - serial  

11:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 341 - serial  

12:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 342 - serial  

13:05 STOP Drogówka 

          odc. 164  policyjny 

14:05 Łowca krokodyli - przygodowy  

16:00 Samurajowie nieba - wojenny 

19:00 Galileo 

          odc. 648 - popularnonaukowy 

20:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 343 - serial  

21:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 344 - serial  

22:00 Sprawiedliwi 

          - wydział kryminalny 

          odc. 138 - serial  

23:00 Sprawiedliwi 

          - wydział kryminalny 

          odc. 139 - serial  

00:00 Hostel - horror 

06:00 Niesamowite! odc. 8 - serial 

06:35 Taki jest świat odc. 31 s. 3  

07:15 Columbo odc. 7 s. 2 - serial 

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 32 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 33 - serial 

10:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 34 - serial 

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 35 - serial 

12:50 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 36 - serial 

13:55 Flintstonowie: Niech żyje 

          Rock Vegas! - komedia 

15:55 Scooby-Doo - przygodowy 

17:45 Powrót do przyszłości  - komedia 

20:00 W odwecie za śmierć - thriller 

21:50 Maczeta zabija - sensacyjny 

00:00 13 grzechów - horror 

8:00 Informacje dnia 
8:15 Westerplatte młodych 
          - młodzieżowy  
8:55 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
9:00 Sanktuarium Maryjne 
          Rywałd Królewski 
          - dokumentalny 
9:45 Kapłan pro-life - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia   
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
          w mijającym tygodniu   
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia 
          cykl - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 24 - serial  
14:40 Za Wenecją - Wyspy Laguny 
          - dokumentalny 
15:15 Chcę żyć - dokumentalny 
15:30 Jak sobie radzić 
          z cierpieniem? odc. 20 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial  
17:00 Z Parlamentu Europejskiego   
17:30 Okiem kamery 
          cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela"   
19:30 Katecheza 
          ks. bp. Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 51. Festiwal im. Jana Kiepury 
          - Aria dla Krynicy 
          odc. 1 - koncert  
23:00 51. Festiwal im. Jana Kiepury 
           - Aria dla Krynicy 
          odc. 2 - koncert  

18:55 Jaka to melodia? 11:00 Na Wspólnej 09:15 Przygody Kota w butach 06:30 M. jak miłość

12:20 Brzydula 10:15 Okrasa łamie przepisy10:00 Policjantki i policjanci 09:00 Lombard. Życie pod zastaw

„Krudowie” 

(2013r.) Polsat 20:05

„Wiek Adaline” 

(2015r.) TVN 21:55



Niedziela, 5 listopada 2017

14:00 Chuligan literacki

HITY DNIA

SpongeBob Kanciastoporty opuszcza rodzinne strony, by 
odszukać skradzioną koronę króla Neptuna.

10:45 Lekarze na start

Jupiter Jones zarabia jako pomoc domowa w Chicago. 
Pewnego dnia na Ziemię przybywa Caine Wise, który 
uświadamia jej, że tylko ona może się przyczynić do zmiany 
układu sił we wszechświecie.

,,Jupiter: Intronizacja” 

(2015r.) TVN 7 21:35

10:20 Okrasa łamie przepisy 

10:25 Galileo11:55 Makłowicz w podróży 19:45 Uwaga! 07:45 Jeźdźcy smoków18:40 Jaka to melodia? 12:00 Brzydula 

„SpongeBob Kanciastoporty”
(2004r.) Polsat 09:45

05:35 Klan odc. 3195 - serial  
06:10 Słownik polsko@polski 
          - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni  - sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
          Bożego Miłosierdzia 
          w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno 
          odc. 635 Program redakcji 
          katolickiej dla młodzieży 
09:15 Jak to działa? 
          odc. 130 - popularnonaukowy 
09:45 Biblia odc. 38 - serial 
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 47  
11:10 Weterynarze z sercem 
          odc. 22 - serial  
11:40 Sekrety mnichów 
          odc. 13  poradnikowy 
11:55 Między ziemią a niebem   
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem   
12:55 Troskliwi rodzice wśród zwierząt 
          odc. 1 s. 1 - serial 
14:00 Poldark: Wichry losu 
          odc. 5 - serial 
15:10 The Wall. Wygraj marzenia 
          odc. 7 - rozrywka 
16:00 Opole 2017 na bis 
          odc. 8 - koncert 
16:25 Sonda  
          odc. 66 - popularnonaukowy 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisarz Alex odc. 126 - serial  
18:40 Jaka to melodia? - rozrywka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
          odc. 22 - serial 
21:10 Rolnik szuka żony 
          odc. 9 s. 4 - rozrywka 
22:10 Julie i Julia - komedia 
00:20 Creed: Narodziny legendy 
          - dramat

05:55 Podróże z historią odc. 31  

06:35 M jak miłość odc. 1326 - serial 

07:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1729 - serial 

08:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1730 - serial 

08:35 Barwy szczęścia 

          odc. 1731 - serial 

09:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1732 - serial 

09:40 Barwy szczęścia 

          odc. 1733 - serial 

10:15 Ukryte skarby 

          odc. 27 - reportaż 

10:45 Przeprowadzki zwierząt 

          odc. 1 - dokumentalny 

11:55 Makłowicz w podróży odc. 164  

12:35 Bake off - Ale ciacho! 

          odc. 30 - rozrywka 

13:40 Bake off - Ale przepis odc. 30  

14:00 Familiada - rozrywka 

14:40 Koło fortuny - rozrywka 

15:15 Na sygnale odc. 159 - serial 

15:45 Na sygnale odc. 160 - serial 

16:20 The Voice of Poland 

          odc. 15 - rozrywka 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Pod wspólnym niebem 

          odc. 8 - serial 

19:25 Lajk! odc. 10  

20:05 Terminator - film SF 

22:10 Blue Jasmine - dramat 

23:55 Nowy świat - dramat 

01:35 Sąsiady - obyczajowy 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

          odc. 36  poradnikowy 

08:25 Akademia ogrodnika 

          odc. 43  poradnikowy 

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1023  

11:00 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 9 s. 9 Cykl - reportaży  

11:35 Co za tydzień odc. 824  

12:15 Listy do M. 3 

          - kulisy filmu - reportaż 

12:50 Diagnoza odc. 9 - serial  

13:50 Druga szansa odc. 8 s. 4 - serial  

14:50 Mam talent 

          odc. 9 s. 10 - rozrywka  

16:50 Spotkanie ze smakiem  

17:00 Mali giganci 

          odc. 1 s. 3 - rozrywka  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5122  

20:00 MasterChef 

          odc. 9 s. 6 - rozrywka  

21:35 Jupiter: Intronizacja - film SF  

00:10 Ted - komedia  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

          Na końcu świata odc. 12 - serial 

08:15 Jeźdźcy smoków: 

          Na końcu świata odc. 28 - serial 

08:45 Jeźdźcy smoków: 

          Na końcu świata odc. 29 - serial 

09:15 Przygody Kota w butach 

          odc. 25 - serial 

09:45 SpongeBob Kanciastoporty 

          - animowany 

11:30 Supertata - komedia 

13:30 Krudowie - animowany  

15:35 Twoja twarz brzmi znajomo 

          odc. 76 - rozrywka  

17:30 Nasz nowy dom 

          odc. 103 - - rozrywka 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 247  

20:00 W rytmie serca odc. 10 - serial 

21:05 Kabaret na żywo 

          odc. 28 - kabaret i satyra  

23:20 Bad Ass: Twardziel - sensacyjny 

01:05 Prometeusz - film SF 

06:00 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 21 - serial 

06:40 Przygody Kota w butach 

          odc. 37 - serial 

07:05 Przygody Kota w butach 

          odc. 38 - serial 

07:35 Przygody Kota w butach 

          odc. 39 - serial 

08:05 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 24 - serial 

08:40 Druh zastępowy - młodzieżowy  

10:25 Galileo odc. 647

11:25 Galileo odc. 648 

12:30 Uliczny wojownik - sensacyjny 

14:40 Uciekająca panna młoda 

          - komedia 

17:00 Linia ryzyka - sensacyjny 

19:00 Galileo odc. 649

20:00 VI batalion - wojenny 

22:50 Mecenas Lena Barska 

          odc. 6 - serial 

23:50 Silent Hill: Apokalipsa - horror 

01:50 STOP Drogówka 

          odc. 164  policyjny 

06:00 Columbo odc. 8 s. 2 - serial 

07:25 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 9 s. 2 - serial 

08:10 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 10 s. 2 - serial 

08:50 Flintstonowie: 

          Niech żyje Rock Vegas! 

          - komedia 

10:45 Lekarze na start odc. 38 - serial 

11:20 Lekarze na start odc. 39 - serial 

12:00 Lekarze na start odc. 40 - serial 

12:45 Najpiękniejsze baśnie 

          braci Grimm 

          odc. 14 s. 2 - fantastyczny 

13:55 Powrót do przyszłości  

          - komedia 

16:25 King Kong - przygodowy 

20:00 Szybcy i wściekli - Tokio Drift 

          - sensacyjny 

22:05 Brygada ponad prawem 

          - sensacyjny 

00:15 Wikingowie odc. 3 - serial 

01:15 Ale numer! odc. 19 - rozrywka

08:00 Siedem stron świata 

          odc. 3 Serial dla dzieci 

08:35 Siedem stron świata 

          odc. 4 Serial dla dzieci 

09:20 Gustav Mahler 

          - Autopsja geniusza 

          - dokumentalny 

11:00 Scena klasyczna. Młody Chopin 

          odc. 6 Recital 

11:50 Trzeci punkt widzenia odc. 209  

12:30 Noc w Casablance - komedia 

14:00 Chuligan literacki odc. 66  

14:35 Jezioro Łabędzie Balet 

17:00 Pomniki histor odc. 59 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

          odc. 493  kulturalny 

18:10 Kobra: Sammy 

          - spektakl teatralny 

19:25 Mistrz - obyczajowy 

20:55 Lincz - thriller 

22:25 Pegaz odc. 42  kulturalny 

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 209  

23:35 Rogate dusze - dokumentalny 

00:45 Islet - koncert 

01:50 Eagleman Stag - animowany 

06:50 Był taki dzień odc. 340 - felieton 

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 12 - serial  

08:05 Gulbinowicz - dokumentalny 

09:10 Przyłbice i kaptury 

          odc. 2 - serial 

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 152  

10:50 Ginące cywilizacje 

          odc. 10 - serial 

11:55 Opowieści o Yellowstone 

          odc. 1 - serial 

13:00 Cała prawda o Grekach 

          odc. 1 - dokumentalny  

14:05 Szerokie tory 

          odc. 91 cykl - reportaży 

14:40 Fredek uszczęśliwia świat 

          - komedia 

16:35 Wielka gra odc. 88 - rozrywka 

17:30 Ex libris  

18:00 Twarze i maski odc. 7 - serial 

19:05 Z archiwum IPN odc. 8  

19:35 Kiriat Białystok. 

          Szkice do sagi białostocczan 

          - dokumentalny 

20:35 Kaprysy Łazarza - komedia  

21:25 Hipoteza - film krótkometrażowy  

22:00 Szrajberka z Auschwitz 

          - dokumentalny  

23:10 Podzielony kontynent - thriller 

01:05 Ostatnia tajemnica 

          Romanowów - dokumentalny

08:00 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
08:05 Polski punkt widzenia   
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego   
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą 
          Buczek Program dla dzieci  
09:15 Katecheza 
          ks. bp. Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela"   
10:40 Śladami apostoła Pawła 
          odc. 3 - serial  
11:30 Zambia - kraj misyjny 
          - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
          z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska  rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków
14:00 Uśmiechnij się z Kiepurą 
          - od kujawiaka do czardasza 
          z Janem Kiepurą - koncert  
15:00 Święty Augustyn - dok.  
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Retrospekcja   
19:30 Brat Ogień odc. 12 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 2 - serial 
22:40 Vatican Magazine
23:10 Jak my to widzimy 
          - z daleka widać lepiej   
23:40 Syria - reportaż 

05:50 Ukryta prawda odc. 64 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 14 s. 10 - serial 

09:30 Dwóch i pół odc. 15 s. 10 - serial 

10:00 Zaklinaczka duchów 

          odc. 1 s. 2 - serial 

11:00 Zaklinaczka duchów 

          odc. 2 s. 2 - serial 

12:00 Brzydula odc. 133 - serial 

12:35 Brzydula odc. 134 - serial 

13:10 Brzydula odc. 135 - serial 

13:45 Brzydula odc. 136 - serial 

14:20 Rewolwer - western 

16:25 Gwiezdny pył - fantastyczny 

19:00 Zabójcza broń odc. 5 - serial 

20:00 G.I. Joe: czas Kobry 

          - sensacyjny 

22:30 Zabójcza broń 

          odc. 6 s. 1 - serial 

23:35 Harold i Kumar: 

          Spalone święta - komedia 

01:20 Lista klientów 

          odc. 14 s. 2 - serial 



19:00 Sensacje XX wieku

HITY DNIA

Serge Buren to legenda policji. Jego stosujący 
niekonwencjonalne metody zespół ma najlepsze wyniki. Gdy 
trzeba rozprawić się z grupą gangsterów, tylko jego ludzie 
mogą zatrzymać falę przemocy.

20:00 Informacje kulturalne 

Poniedziałek, 6 listopada 2017

„Prometeusz” 

(2012r.) Polsat 20:10

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 548 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 742 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 743 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 55 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 347 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 275 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 676 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2561 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 722 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3503  

16:30 Na ratunek 112 odc. 166 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 154 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2562 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 406 - serial 

20:10 Prometeusz - film SF  

22:45 Bank - thriller 

01:10 Hitman: Agent 47 - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 154 - serial 

07:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 8 s. 3 - serial 

08:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 9 s. 3 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 13 s. 21 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 1 s. 10 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 14 s. 21 - serial 

11:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 18 s. 8 - serial 

12:50 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 22 s. 8 - serial 

13:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 251 - serial 

14:35 Królowa serc odc. 3 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 44 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 45 - serial 

17:15 Wojny owe: Kanada 

          odc. 13 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 9 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 10 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 320 s. 15 - serial 

20:00 Brygada ponad prawem 

          - sensacyjny 

21:55 Szybcy i wściekli - Tokio Drift 

          - sensacyjny 

00:00 Prawo krwi - sensacyjny 

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans - polityczny   
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 166   
09:10 Rok w ogrodzie  - poradnikowy 
09:35 Rok w ogrodzie extra 
          odc. 10  - poradnikowy 
09:50 Łap start-up odc. 6  
10:10 Północ - Południe księga  
          odc. 12 - serial 
11:10 Doktor Quinn 
          odc. 22 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca  
12:55 Łowcy odc. 6 - serial 
14:00 Elif odc. 127 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
          - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
16:05 W sercu miasta odc. 26 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3196 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 60 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Emigranci - spektakl teatralny  
21:55 Moonraker - sensacyjny  
00:05 GOL  piłkarski 
00:35 Julie i Julia - komedia  

06:05 Rodzinka.pl odc. 172 - serial 
06:35 Coś dla Ciebie odc. 126  
07:05 M jak miłość odc. 158 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
          odc. 1733 - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
          odc. 480 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 17 - serial 
13:50 Na sygnale odc. 72 - serial 
14:25 Czarne chmury odc. 6 - serial 
15:30 O mnie się nie martw 
          odc. 87 s. 7 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość 
          odc. 46 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
          odc. 1733 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
          odc. 1734 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1327 - serial 
21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" 
          - dokumentalny 
21:50 Bake off - Ale ciacho! 
          odc. 31 - rozrywka 
23:00 Bake off - Ale przepis odc. 31  
23:20 Panamskie kwity: 
          przekręt stulecia 
          - dokumentalny 
00:25 Pod wspólnym niebem 
          odc. 8 - serial 
01:00 Rodzinka.pl 
          odc. 218 s. 11 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 9 s. 9 cykl - reportaży  

07:20 Listy do M. 3 - kulisy filmu 

          - reportaż 

07:50 Spotkanie ze smakiem  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2117  

10:55 Ukryta prawda odc. 825 - serial  

12:00 Szkoła odc. 477 - serial  

13:00 19+ odc. 178 - serial  

13:30 Szpital odc. 714 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 6 s. 4 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 478 - serial  

16:30 19+ odc. 179 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 826 - serial  

18:00 Szpital odc. 715 - serial  

19:00 Fakty 

19:30 Listy do M. 3 

          - relacja z premiery odc. 1 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Listy do M. 3 

          - relacja z premiery odc. 2 

19:55 Uwaga! odc. 5123  

20:10 Doradca smaku odc. 37  

20:15 Na Wspólnej odc. 2576 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 94 - rozrywka 

21:30 Druga szansa odc. 9 s. 4 - serial  

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

          odc. 9 s. 2 - serial  

23:35 Jupiter: Intronizacja - film SF  

05:20 Ukryta prawda odc. 65 - serial 

06:20 Szpital odc. 184 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 117 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 2 s. 2 - serial 

09:10 Brzydula odc. 135 - serial 

09:45 Brzydula odc. 136 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 459 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 118 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 358 - serial 

14:55 Szpital odc. 185 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 2 s. 1 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 3 s. 2 - serial 

17:55 Brzydula odc. 137 - serial 

18:30 Brzydula odc. 138 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 460 - serial 

20:00 Wyprawa Kon-Tiki - przygodowy 

22:30 Lista klientów odc. 15 s. 2 - serial 

23:35 G.I. Joe: czas Kobry - sensacyjny 

06:50 Był taki dzień odc. 341 - felieton 
07:00 Skradziona nadzieja 
          - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 33 cykl - reportaży 
08:35 Z szafy Pietrzaka 
          odc. 2 Kabaret i satyra 
09:05 W labiryncie odc. 110 - serial 
09:40 Polska i świat z historią w tle 
          odc. 1 cykl - reportaży 
10:35 Sekrety wykute w kamieniu 
          odc. 2 - serial  
11:40 Nieposłuszeństwo 
          - Aristides de Sousa Mendes 
          - dokumentalny 
13:35 Niecała nieprawda czyli 
          PRL w DTV odc. 10 - reportaż  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 146   
15:05 Encyklopedia 
          II wojny światowej 
          odc. 48 - serial 
15:40 Spór o historię odc. 107   
16:20 Opowieści o Yellowstone 
          odc. 1 - serial  
17:15 Ex libris  
17:45 Czas honoru 
          odc. 31 s. 3 - serial 
18:40 Flesz histor  
19:00 Sensacje XX wieku odc. 147  
20:00 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii 
20:35 Największe oblężenia 
          średniowiecza 
          odc. 1 - dokumentalny 
21:30 Polonia Restituta odc. 4 - serial 
22:35 Nefertiti i zaginiona dynastia 
          - dokumentalny 
23:40 Oblicza Afryki 
          odc. 1 - dokumentalny 
01:20 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 33 cykl - reportaży  
01:50 Polonia Restituta odc. 4 - serial  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska  - rolniczy  
09:25 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
09:30 Vatican Magazine  - informacyjny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Wakacje z Chopinem 
          - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja   
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy Duchem - Jan Paweł  
          - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Maria Magdalena - obyczajowy 
15:35 Trzy wyspy - trzy światy 
          - dokumentalny 
15:45 Święty na każdy dzień  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
          cykl - reportaży  
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej   
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 Coś wisi w powietrzu 
          odc. 7 - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Monster Trucków 
          odc. 18 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Owoce posługi misyjnej 
          - dokumentalny 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa   
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
          odc. 46 - serial  
23:00 Corrie Ten Boom 
          - nieugięta wiara - dokumentalny

08:00 Dziennik filozofa odc. 46  

08:10 Scena klasyczna. 

          Młody Chopin odc. 6 Recital 

09:00 Eurokultura odc. 112 - reportaż 

09:25 Enak - psychologiczny 

11:00 Z biegiem lat z biegiem dni 

          odc. 2 - serial 

12:40 Córka albo syn - obyczajowy 

14:05 Ostatni blues - psychologiczny 

16:00 Studio Kultura - niedziela z... 

          odc. 493  kulturalny 

18:30 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Witamy w latach 80. 

          odc. 1 - serial 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Przędza - dokumentalny 

21:30 Kronos odc. 3 - reportaż 

22:20 Którędy po sztukę odc. 60  

22:25 Videofan odc. 87 

22:45 Dziennik filozofa odc. 46  

23:05 Pola X - melodramat 

01:25 Informacje kulturalne 

Miliarder Peter Weyland funduje wyprawę na odległy księżyc. 

Po przybyciu na miejsce w 2093 r. członkowie załogi 

dowiadują się, że celem misji jest ustalenie, kto stworzył 

ludzkość.

„Brygada ponad prawem” 

(2015r.) TV Puls 20:00

19:55 Uwaga! 19:30 Świat według Kiepskich14:00 Elif 06:05 Rodzinka.pl 

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

06:00 Mistrz kuchni: juniorzy 
          odc. 1 - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
          odc. 2 - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 1 - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 25 - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 26 - serial 
09:00 V.I.P. odc. 19 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 27 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
          odc. 157 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
          odc. 112 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
          odc. 113 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
          odc. 32  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
          odc. 173 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 28 - serial 
17:00 Detektywi w akcji 
          odc. 158 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 344 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 345 - serial 
20:00 Sprawiedliwi 
          - wydział kryminalny 
          odc. 140 - serial 
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
          odc. 2 - serial 
21:30 Śmierć na 1000 sposobów 
          odc. 3 - serial 
22:00 Galileo odc. 648
23:00 Galileo odc. 649
00:00 STOP Drogówka 
          odc. 164  policyjny 
01:00 9. miesiąc odc. 10 - serial 



10:15 Doktor Quinn 19:30 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 12:00 Pielęgniarki 16:55 Zaklinaczka duchów

08:45 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

Wychowany w laboratorium, stworzony do jednego celu 
zabójca musi zmierzyć się korporacją, która chce odkryć jego 
przeszłość. W starciu wspiera go Katia, która postanowiła 
połączyć z nim siły.

Zawodowy włamywacz jest przypadkowym świadkiem 
przestępstwa popełnionego przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, który zrobi wszystko, aby nikt się o tym nie 
dowiedział.

19:00 Policjantki i policjanci

13:40 Zbuntowany anioł 08:05 Wojciech Cejrowski

Wtorek, 7 listopada 2017

„Hitman: Agent 47” 

(2015r.) Polsat 20:05

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans - polityczny   
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Weterynarze z sercem 
          odc. 22 - serial 
09:40 Nienasyceni odc. 12  
10:15 Doktor Quinn odc. 1 - serial 
11:05 Niebo i piekło: Północ 
          - Południe. Księga I 
          odc. 1 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca  
12:55 Łowcy odc. 7 - serial 
14:00 Elif odc. 128 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
          - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 27 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3197 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 61 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. odc. 1 - serial 
21:35  śledczy Anity Gargas odc. 49  
22:05 El Príncipe - dzielnica zła 
          odc. 45 - serial 
22:55 Miasto gniewu - serial 
23:40 Anno Domini 
          - Bibl ciąg dalszy odc. 1 - serial 
00:35 Spaleni słońcem  - wojenny 

06:10 Rodzinka.pl odc. 173 s. 8 - serial 

06:40 Cranach. 

          Trendy zreformowanej Europy 

          - dokumentalny 

07:05 M jak miłość odc. 159 - serial 

08:00 Pytanie na śniadanie   

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1734 - serial 

11:50 Na dobre i na złe odc. 481 - serial 

12:50 Tylko z tobą odc. 18 - serial 

13:50 Na sygnale odc. 73 - serial 

14:25 Cuda z odzysku 

          - urządź mieszkanie za darmo 

          odc. 10 s. 2 - rozrywka 

15:30 M jak miłość odc. 1327 - serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 47 - serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1734 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1735 - serial 

20:50 M jak miłość odc. 1328 - serial 

21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" 

          - dokumentalny 

21:55  Ekspresu Reporterów  

          - publicystyczny  

23:00 Kiedy miałam 6 lat 

          pokonałam raka - dokumentalny 

00:20 Miasto skarbów odc. 8 - serial 

01:15 Pierwsza randka 

          odc. 22 - rozrywka 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 549 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 744 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 745 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 56 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 348 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 276 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 677 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2562 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 723 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3504  

16:30 Na ratunek 112 odc. 167 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 155 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2563 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 407 - serial 

20:05 Hitman: Agent 47 - thriller  

22:15 Dorwać gringo - dramat 

00:30 Dwudziesto-pięcio-bój 

          - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 13 s. 11 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 37  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2118  

10:55 Ukryta prawda odc. 826 - serial  

12:00 Szkoła odc. 478 - serial  

13:00 19+ odc. 179 - serial  

13:30 Szpital odc. 715 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 7 s. 4 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 479 - serial  

16:30 19+ odc. 180 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 827 - serial  

18:00 Szpital odc. 716 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5124  

20:10 Doradca smaku odc. 38  

20:15 Na Wspólnej odc. 2577 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 95 - rozrywka 

21:30 Diagnoza odc. 10 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki 

          odc. 10 s. 12 - rozrywka  

23:30 Superwizjer odc. 1108  

00:05 366 °C odc. 9 s. 2  poradnikowy  

01:05 Ślub od pierwszego wejrzenia 

          odc. 9 s. 2 - serial  

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 

          odc. 2 - rozrywka 

06:45 Mistrz kuchni: juniorzy 

          odc. 3 - rozrywka 

07:25 Kacze opowieści odc. 2 - serial 

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 27 - serial 

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 28 - serial 

09:00 V.I.P. odc. 20 - serial 

10:00 Esmeralda odc. 28 - serial  

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 158 - serial  

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 114 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 115 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

          odc. 33  policyjny 

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 174 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 29 - serial 

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 159 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 345 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 346 - serial 

20:00 Sprawiedliwi 

          - wydział kryminalny 

          odc. 141 - serial 

21:00 Podróż do piekła - horror 

22:50 Włatcy móch 

          odc. 19 - serial dla dorosłych 

23:50 Spadkobiercy odc. 7 - rozrywka 

00:50 9. miesiąc odc. 11 - serial 

01:50 Graffiti  

06:00 To moje życie! odc. 155 - serial 

07:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 9 s. 3 - serial 

08:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 10 s. 3 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 14 s. 21 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 2 s. 10 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 15 s. 21 - serial 

11:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 19 s. 8 - serial 

12:45 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 23 s. 8 - serial 

13:40 Zbuntowany anioł 

          odc. 252 - serial 

14:35 Królowa serc odc. 4 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 45 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 46 - serial 

17:15 Wojny owe: Kanada 

          odc. 14 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 10 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 11 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 321 s. 15 - serial 

20:00 1408 - horror 

22:00 Po prostu walcz  - sensacyjny 

00:05 American Pie: bractwo Beta 

          - komedia 

08:00 Dziennik filozofa odc. 47  

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Życie jako śmiertelna 

          choroba przenoszona 

          drogą płciową - psychologiczny 

11:00 Z biegiem lat z biegiem dni 

          odc. 3 - serial 

12:30 Blizna - dramat 

14:30 Tygodnik kulturalny 

15:20 Życie jako śmiertelna 

          choroba przenoszona 

          drogą płciową - psychologiczny  

17:05 Którędy po sztukę odc. 60  

17:15 Legendy rocka odc. 48 - serial 

17:45 Leonard Cohen 

          - pieśni miłości i nienawiści 

          - artystyczny 

18:35 Studio Kultura - rozmowy

19:00 Niepamięć - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Spiskowcy - spektakl teatralny 

22:15 Dezerterzy odc. 61  

22:40 Dziennik filozofa odc. 47  

22:50 Kobiety świntuszą - komedia 

00:35 Cztery noce z Anną 

          - psychologiczny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:35 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
          - z daleka widać lepiej   
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej   
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Święty na każdy dzień  
11:40 Dinozaury z Krasiejowa 
          - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Fircyk w zalotach 
          - spektakl teatralny 
13:35 Największe przeboje 
          Pana Boga - Pieśni wolności 
          - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań - serial  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
          - edukacyjny  
16:50 Express studencki   
17:00 Serce i oblicze Boga 
          - dokumentalny 
17:15 Prosto o gospodarce 
          odc. 4  ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi 
          - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Szukając miłosierdzia - dramat 
23:35 Pokonać tsunami 
          - dokumentalny

05:30 Szpital odc. 185 - serial 

06:30 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1168 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 118 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 3 s. 2 - serial 

09:10 Brzydula odc. 137 - serial 

09:45 Brzydula odc. 138 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 460 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 119 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 359 - serial 

14:55 Szpital odc. 186 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 3 s. 1 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 4 s. 2 - serial 

17:55 Brzydula odc. 139 - serial 

18:30 Brzydula odc. 140 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 461 - serial 

20:00 Władza absolutna - thriller 

22:30 John Q - sensacyjny 

01:00 Nie z tego świata 

          odc. 8 s. 5 - serial 

„Władza absolutna” 

(1997r.) TVN 7 20:00

06:50 Był taki dzień odc. 342 - felieton 
06:55 Niepodległy - opowieść 
          o Januszu Krupskim 
          - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 34 cykl - reportaży 
08:35 Wszystko po krakowsku 
          odc. 5 - rozrywka 
09:10 W labiryncie odc. 111 - serial 
09:45 Objawienia gietrzwałdzkie 
          - dokumentalny 
10:45 Życie odc. 10 - serial  
11:50 Goniec historyczny IPN odc. 5   
12:15 Nefertiti i zaginiona dynastia 
          - dokumentalny  
13:15 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
13:45 Sensacje XX wieku odc. 147   
14:40 Encyklopedia 
          II wojny światowej 
          odc. 49 - serial 
15:15 Największe oblężenia 
          średniowiecza 
          odc. 1 - dokumentalny  
16:05 Klucz do serc - dokumentalny 
16:45 Ewangelia i bunt 
          - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
          odc. 32 s. 3 - serial 
18:30 Biało-czerwoni 
          - historie niezwykłe - reportaż 
18:55 Kryptonim "Muzeum"
          - Szlak Arm Krajowej odc. 6  
19:15 Sensacje XX wieku odc. 118  
19:50 Sensacje XX wieku odc. 119  
20:30 Nowe Ateny  
21:15 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
21:50 Polonia Restituta odc. 5 - serial 
22:55  wojna światowa na Bałkanach 
          odc. 1 - serial 
23:25  wojna światowa na Bałkanach 
          odc. 2 - serial 
00:05 Wichry Kołymy - biograficzny 



HITY DNIA

Były agent meksykańskiej policji federalnej zostaje 
zwerbowany przez prezydenta USA i wysłany do Meksyku z 
misją likwidacji szefa kartelu. Musi skorzystać z pomocy 
ekscentrycznego handlarza bronią.

Derek Zoolander, trzykrotny zdobywca tytułu Modela Roku, 
zdetronizowany przez rywala, porzuca Nowy Jork i wraca do 
rodzinnego miasta, gdzie zostaje górnikiem. Wtedy otrzymuje 
interesującą propozycję.

08:45 Informacje kulturalne 19:30 Sensacje XX wieku

Środa, 8 listopada 2017

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Sonda  
          odc. 66 - popularnonaukowy 
09:35 Jak to działa? 
          odc. 145 - popularnonaukowy 
10:15 Doktor Quinn odc. 2 - serial 
11:05 Niebo i piekło: Północ 
          - Południe. Księga I 
          odc. 2 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35  Magazyn rolniczy  
12:55 Skrzydlata królowa nieba 
          - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 129 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
          - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 28 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3198 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 62 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o Piłsudskim Quiz  
21:55 Piłsudski Bronisław: 
          zesłaniec etnograf bohater 
          - dokumentalny 
23:00 Ludzkie dzieci - film SF 
00:55 Naszaarmia.pl odc. 289  
01:30 Anno Domini 
          - Bibl ciąg dalszy odc. 1 - serial  

06:00 Rodzinka.pl odc. 174 s. 8 - serial 

06:35 Pożyteczni.pl  

07:05 M jak miłość odc. 160 - serial 

08:00 Pytanie na śniadanie   

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1735 - serial 

11:45 Na dobre i na złe 

          odc. 482 - serial 

12:50 Tylko z tobą odc. 19 - serial 

13:50 Na sygnale odc. 74 - serial 

14:25 Nasz dziwaczny świat 

          odc. 9 s. 2 - serial 

15:30 M jak miłość odc. 1328 - serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 48 - serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1735 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1736 - serial 

20:45 Na dobre i na złe 

          odc. 684 - serial 

21:50 Na sygnale odc. 161 - serial 

22:30 27 sukienek 

          - komedia romantyczna 

00:25 O mnie się nie martw 

          odc. 87 s. 7 - serial 

01:25 Tajne eksperymenty CIA 

          - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 1 s. 12 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 38  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2119  

10:55 Ukryta prawda odc. 827 - serial  

12:00 Szkoła odc. 479 - serial  

13:00 19+ odc. 180 - serial  

13:30 Szpital odc. 716 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 8 s. 4 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 480 - serial  

16:30 19+ odc. 181 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 828 - serial  

18:00 Szpital odc. 717 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5125  

20:10 Doradca smaku odc. 39  

20:15 Na Wspólnej odc. 2578 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 96 - rozrywka 

21:30 Azja Express 

          odc. 10 s. 2 - rozrywka  

23:00 Pieniądze to nie wszystko 

          - komedia 

01:15 Superwizjer odc. 1108  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 550 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 746 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 747 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 57 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 349 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 277 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 678 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2563 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 724 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3505  

16:30 Na ratunek 112 odc. 168 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 156 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2564 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 408 - serial 

20:05 Świat według Kiepskich 

          odc. 525 - serial 

20:40 Supermodelka Plus Size 

          odc. 9 - rozrywka 

22:20 Zoolander - komedia 

00:20 Haker - komedia sensacyjna 

05:20 Ukryta prawda odc. 66 - serial 

06:20 Szpital odc. 186 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 119 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 4 s. 2 - serial 

09:10 Brzydula odc. 139 - serial 

09:45 Brzydula odc. 140 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 461 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 120 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 360 - serial 

14:55 Szpital odc. 187 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 7 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 5 s. 2 - serial 

17:55 Brzydula odc. 141 - serial 

18:30 Brzydula odc. 142 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 462 - serial 

20:00 Striptiz - sensacyjny 

22:25 The Following odc. 12 s. 3 - serial 

23:30 Sierota - thriller 

06:00 Mistrz kuchni: juniorzy 
          odc. 3 - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: juniorzy 
          odc. 4 - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 3 - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 29 - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 30 - serial 
09:00 V.I.P. odc. 21 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 29 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
          odc. 159 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
          odc. 116 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
          odc. 117 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
          odc. 34  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
          odc. 175 - - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 30 - serial 
17:00 Detektywi w akcji 
          odc. 160 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 346 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 347 - serial 
20:00 Sprawiedliwi 
          - wydział kryminalny 
          odc. 142 - serial 
21:00 Zabójcza gra - sensacyjny 
23:00 Włatcy móch 
          odc. 21 - serial dla dorosłych 
23:30 Włatcy móch 
          odc. 22 - serial dla dorosłych 
00:00 Spadkobiercy odc. 8 - rozrywka 
01:00 Sekrety sąsiadów 
          odc. 77 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 156 - serial 

07:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 10 s. 3 - serial 

08:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 11 s. 3 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 15 s. 21 - serial 

09:55 Napisała: morderstwo 

          odc. 3 s. 10 - serial 

10:55 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 16 s. 21 - serial 

11:50 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 20 s. 8 - serial 

12:45 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 24 s. 8 - serial 

13:40 Zbuntowany anioł 

          odc. 253 - serial 

14:35 Królowa serc odc. 5 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 46 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 47 - serial 

17:15 Wojny owe: Kanada 

          odc. 15 - ser ial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 11 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 12 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 322 s. 15 - serial 

20:00 Prawo krwi - sensacyjny 

22:05 Maczeta zabija - sensacyjny 

00:15 Żądza śmierci - sensacyjny 

08:00 Dziennik filozofa odc. 48  

08:05 Szlakiem Kolberga 

          odc. 15  kulturalny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Spowiedź dziecięcia wieku 

          - melodramat 

11:00 Z biegiem lat z biegiem dni 

          odc. 4 - serial 

12:10 Goodbye Rockefeller 

          - młodzieżowy 

13:45 Którędy po sztukę  

14:05 Geograf przepił globus - dramat 

16:15 Dranie w kinie odc. 10  

16:50 Spowiedź dziecięcia wieku 

          - melodramat  

18:35 Studio Kultura - rozmowy  

18:55 Portrecista - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Salvo. Ocalony - thriller 

22:15 Pegaz odc. 54  kulturalny 

23:15 Dziennik filozofa odc. 48  

23:25 Jedna scena odc. 51  kulturalny 

23:45 Zawrócony - komedia 

01:15 Alfabet polskiego performance 

          odc. 19 program estradowy

06:50 Był taki dzień odc. 343 - felieton 
06:55 Ewangelia i bunt 
          - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 35 cykl - reportaży 
08:30 Czterdziesty sezon 
          Kabaretu pod Egidą 
          odc. 1 - koncert 
09:25 W labiryncie odc. 112 - serial 
10:00 Kinema - dokumentalny 
10:35 Daniel Gabriel Fahrenheit  
11:05 Kobiety i wojna - dokumentalny 
12:15 Spór o historię odc. 32  
12:50 Polacy odc. 5 - reportaż 
13:25 Gdybyś przyszedł 
          pod tę ścianę - dokumentalny 
13:50 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
14:20 Sensacje XX wieku odc. 118   
14:50 Sensacje XX wieku odc. 119  
15:25 Encyklopedia  wojny światowej 
          odc. 7 - serial 
15:50 Ostatnia tajemnica 
          Romanowów - dokumentalny  
16:50 Mocarz - dokumentalny 
17:55 Czas honoru odc. 33 - serial 
18:55 Śladami zbrodni i 
          walki 1944-1956 odc. 12 - serial 
19:30 Sensacje XX wieku odc. 23  
20:25 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
20:55 Kobiety J.F. Kennedy'ego: 
          szczegóły skandali 
          - dokumentalny 
22:00 Polonia Restituta odc. 6 - serial 
23:05 Kronika olimpijska odc. 1  
23:35 Kronika olimpijska odc. 2  
00:10 Bilet na Księżyc - komedia 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
08:45 Każdy maluch to 
          potrafi Program dla dzieci  
09:00 Dziecko od poczęcia 
          - dokumentalny  
09:20 Express studencki   
09:25 Sanktuaria polskie cykl - reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refleksje nad Psalmem XXI 
          odc. 4 - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
          Ojca Świętego Franciszka 
          z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 28 - serial 
11:15 Kabwe - reportaż 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Spotkania z ekologią 
          odc. 1  ekologiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 W służbie odkupienia 
          - redemptoryści polscy 
          w okowach dwóch totalitaryzmów  
13:05 Albert Schweitzer 
          - powołanie do Afryki 
          - dokumentalny 
14:00 Szukając miłosierdzia - dramat  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie  poradnikowy  
16:30 Z nami bezpiecznie   
16:45 Święty na każdy dzień  
16:50 Coś wisi w powietrzu 
          odc. 8 - edukacyjny  
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Nasze dzikie serca - obyczajowy 
23:30 Trwajmy przy sercu 
          naszej matki! - reportaż  
23:50 Lusaca Bauleni - dokumentalny

„Maczeta zabija” 

(2013r.) TV Puls 22:05

19:30 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 12:00 Pielęgniarki10:15 Doktor Quinn

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

„Zoolander” 

(2001r.) Polsat 22:20
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 temperatura: 11 11 °C
 opady: 9 10 mm
 ciśnienie: 1002 1004 hPa
 wiatr: 25 60 km/h 

 temperatura: 11 9 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1014 1016 hPa
 wiatr: 20 45 km/h 

 temperatura: 10 6 °C
 opady: 0 0 mm
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 wiatr: 20 45 km/h 

 temperatura: 12 6 °C
 opady: 0 0 mm
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 wiatr: 18 40 km/h 

 temperatura: 10 9 °C
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 wiatr: 15 40 km/h 
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 wiatr: 12 25 km/h 

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

DZIEŃ  

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kotlet de volaille
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki 
4 filety piersi kurczaka
100 g masła
natka pietruszki
szczypiorek
jajko
bułka tarta do obtaczania
1/2 szklanki mąki
sól i pieprz
olej rzepakowy do smażenia

Sposób wykonania:
Masło rozetrzeć z odrobiną soli 

i posiekanymi ziołami, uformować 
4 wałki i włożyć do lodówki. Piersi 
rozbić w kształt liścia (najłatwiej 
przez folię spożywczą). Oprószyć 
solą i pieprzem. Na każdej poło-
żyć wałeczek z masła i zawinąć 
mięso w roladkę. Panierować ko-
lejno w mące, roztrzepanym jajku 
i w bułce tartej. Smażyć na gorą-
cym głębokim tłuszczu do zrumie-
nienia.

Smacznego! Ola Pokora i Halina Leida życzą smacznego!
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Wzrosną nakłady na ochronę zdrowia

Jak informuje o� cjalna strona internetowa rządu, w ubie-
głym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął 
projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej, który zakłada wzrost nakładów na � nansowanie 
opieki medycznej już od przyszłego roku. W 2018 mają 
one wynosić 4,67 proc. PKB, a w 2019 – 4,86 proc. Do-
celowo, w 2025 roku � nansowanie ochrony zdrowia ma 
kształtować się na poziomie 6 proc. PKB. 

Gmina pokaże sprawozdanie ministerstwu 

Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest ona istotna zwłaszcza dla samorządów, bo jeśli proponowane prze-pisy przejdą całą drogą legislacyjną, już wkrótce, co roku, gminy będą przekazywać ministerstwu � nansów sprawozdania podatkowe. Chodzi o raporty dotyczące trzech podatków: od nieruchomości, rolnego i leśne-go. Do tej pory samorządy nie miały takiego obowiązku. Teraz projekt tra�  do Senatu RP. 

Jaka opłata za abonament? 

W przyszłym roku miesięczna opłata za używanie od-

biornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicz-

nego wyniesie 22,70 zł. Z kolei wyłącznie za używanie 

odbiornika radiofonicznego zapłacimy miesięcznie 

7 zł. Opłatę trzeba będzie wnieść do 25. dnia miesiąca 

rozliczeniowego. Co ważne, abonament można zapła-

cić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Im większa licz-

ba opłaconych miesięcy, tym wyższy rabat. 

W Sejmie RP o prawie aborcyjnym 

Do parlamentu tra� ł obywatelski projekt dotyczący 
prawa aborcyjnego, przygotowany przez komitet „Ra-
tujmy Kobiety 2017”. Propozycja zakłada m.in. legal-
ne przerywanie ciąży do końca 12. tygodnia, edukację 
seksualną w szkołach oraz przywrócenie antykoncepcji 
awaryjnej bez recepty. Pod projektem podpisało się 
ponad 400 tys. osób. Poparły go takie organizacje jak: 
Inicjatywa Polska czy Dziewuchy Dziewuchom. 

Więcej pieniędzy na obronność

W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał no-welizację ustawy o modernizacji i � nansowa-niu sił zbrojnych. Zgodnie z przyjętymi prze-pisami, w 2018 roku wydatki na obronność wyniosą minimum 2 proc. PKB, w 2020 roku wzrosną do 2,1 proc. PKB, a docelowo w 2030 roku – do co najmniej 2,5 proc. PKB. Armia ma liczyć do 200 tys. żołnierzy (w tym 50 tys. żołnierzy obrony terytorialnej). 

Zmiany w rejestrowaniu pojazdów 

Posłowie jednogłośnie przyjęli nowelę Prawa o ruchu drogo-
wym. Najważniejsza zmiana dotyczy rejestrowania pojazdów. 
Firmy będą mogły przeprowadzać jazdy testowe bez koniecz-
ności rejestrowania każdego auta w urzędach. Pojawi się za to 
tzw. profesjonalny dowód rejestracyjny, specjalnie dla przedsię-
biorców. Będzie to dokument zaświadczający o dopuszczeniu do 
jazdy testowej pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika 
rolniczego lub przyczepy. Organem dokonującym profesjonalnej 
rejestracji pojazdów ma być starosta. Możliwe będzie posługi-
wanie się jednym profesjonalnym numerem rejestracyjnym dla 
wielu pojazdów.

Meldunek przez internet 

Sejm przyjął w ostatni piątek nowelizację 
ustawy o ewidencji ludności, która utrzymu-
je obowiązek meldunkowy. W uzasadnieniu 
resort spraw wewnętrznych i administracji 
zwraca uwagę na konieczność gromadzenia 
danych o miejscu zameldowania m.in. z uwagi 
na obowiązki administracyjne przy przeprowa-
dzaniu wyborów czy referendum. Od nowego 
roku będzie można jednak meldować się za po-
średnictwem internetu. 
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Żywiec – nie tylko piwo
PODRÓŻE  Żywiec bardzo często jest kojarzony z piwem i wodą źródlaną. Jednak po bliższym pozna-
niu okazuje się, że posiada też liczne walory turystyczne

Żywiec to urocze miasteczko 
położone w województwie ślą-
skim, niedaleko Bielska-Białej. To 
właśnie tutaj rozpoczynają się 
liczne szlaki górskie Beskidu Ży-
wieckiego. Co ciekawego możemy 
zobaczyć w Żywcu?

Zamek w Żywcu - pochodzi 
z XV wieku i znajduje się w cen-
trum Żywca, niedaleko katedry 
Narodzenia NMP, u wlotu do za-
bytkowego parku zamkowego. 
Pierwotnie był zbudowany w sty-
lu gotyckim, ale wielokrotnie 
go przebudowywano, aż nabrał 
cech renesansowej rezydencji 
z krużgankami i attykami. Jest 
kompleksowo wyremontowany 
i udostępniony turystom. Zam-
kowy dziedziniec to perełka sama 
w sobie. Dalej możemy się dostać 
do zamkowej kawiarenki czy do 
komnat, w których obejrzymy 
liczne wystawy związane z tymi 
okolicami. 

Pałac w Żywcu - usytuowany 
obok starego zamku, pochodzący 
z XVIII wieku pałac, zwany często 
nowym zamkiem. Wybudowany 
przez rodzinę Habsburgów, jest 
przepięknym zabytkiem, bardzo 
cenionym. W jego salach odby-
wają się koncerty. W jednym ze 
skrzydeł pałacu do niedawna 
mieszkała córka właścicieli pa-
łacu, Maria Krystyna Altenburg. 
Zmarła w 2012 roku, a upamiętnia 
ją pomnik-ławeczka w parku zam-
kowym.

Park Zamkowy, zwany też 
parkiem Habsburgów, został za-
łożony w XVIII wieku. Pierwotnie 
był to park w stylu francuskim, ale 
później przekształcono go w kra-
jobrazowy park angielski. To wła-

śnie tam znajdują się zamek i pa-
łac. Park tworzą przepiękne aleje 
spacerowe wśród drzew i stawów. 
W centrum znajduje się wysepka, 
do której można się dostać, prze-
chodząc przez kamienne mostki. 
Na wysepce stoi domek chiński 
z XVIII wieku, mieści się w nim 
mała kawiarenka. Na tym terenie 
znajdziemy również plac zabaw 
dla dzieci oraz minizoo.

Konkatedra w Żywcu pod we-
zwaniem Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny pochodzi z pierwszej 
połowy XV wieku i znajduje się tuż 
przy parku zamkowym. Punktem 
charakterystycznym jest sied-
miokondygnacyjna wieża - dzieło 
włoskiego architekta Rucciego. 
Zbudowana w stylu gotyckim, 
następnie przebudowana na styl 
renesansu. Wewnątrz świątyni są 
kaplice grobowe rodzin władają-
cych Żywcem, tj. Komorowskich 
i Habsburgów.

Rynek - centrum miastecz-
ka, od którego rozpoczynają się 
małe, zabytkowe uliczki. Wokół 
rynku z nawierzchnią granitową 
znajdują się kolorowe kamieniczki 
i ratusz. Są tu liczne kawiarenki, 
a w sezonie letnim rozstawiane są 
drewniane stragany, gdzie można 
nabyć wyroby regionalne. W rogu 
rynku stoi kamienna dzwonnica 
z XVIII wieku, przed którą jest po-
stawiony pomnik św. Jana Pawła 
II.

Browar w Żywcu - zakład pi-
wowarski, którego początki się-
gają czasów średniowiecza. Firma 
Browar Żywiec została założona 
w 1856 roku przez Albrechta Fry-
deryka Habsburga i funkcjonuje 
do dzisiaj. Na terenie browaru 

powstało Muzeum Browaru, gdzie 
możemy zobaczyć cały proces 
technologiczny ważenia piwa. 
Ekspozycję tworzą również za-
bytki browarnictwa, każdy doro-
sły zwiedzający może skosztować 
piwa. Odwiedzający otrzymują 
pamiątkowe kufle i ewentualnie 
butelkę soku. Bilet wstępu kosz-
tuje odpowiednio 30 zł za samo 
muzeum lub 35 zł za muzeum 
i browar. Warto jednak odwiedzić 
to miejsce.

Opuszczamy teraz miasteczko 
i udajemy się w okolice Żywca.

Jezioro Żywieckie - zbiornik 
retencyjny na rzece Soła, położo-
ny na granicy Kotliny Żywieckiej 
i Beskidu Małego. Powstał w 1966 
roku i spowodował zalanie wielu 
miejscowości, między innymi Za-
rzecza, Tresnej, Zadziela i Starego 
Żywca. Jezioro latem jest pełne 
żaglówek i rowerów wodnych. 
Istnieje możliwość wypożyczenia 
sprzętu wodnego niedaleko zapo-
ry w Tresnej, gdzie skorzystamy 
również z rejsów stateczkiem tu-
rystycznym po jeziorze. Wokół są 
liczne bary i kawiarnie.

Góra Żar (761 m n.p.m.) to po-
pularny szczyt w Beskidzie Małym. 
Można dojechać samochodem na 
parking przy szkole szybowcowej 
lub dojść piechotą szlakiem czer-
wonym od strony Porąbki. Na sam 
szczyt wjeżdżamy kolejką tereno-
wą, złożoną z dwóch wagoników, 
które mijają się w połowie. Na 
szczycie, oprócz wspaniałych wi-
doków, zobaczymy zbiornik wodny 
elektrowni szczytowo-pompowej. 
Przy ładnej pogodzie zobaczymy 
paralotniarzy oraz szybowników.

Tekst i fot. (Maw)

Żywiecki rynek

Pałac w Żywcu

Domek chiński w zamkowym parku

Pomnik Św. Jana Pawła II
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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)

Będziesz miał tysiące spraw do załatwienia. Zaczną 
cię pociągać tematy związane ze sztuką, a także 
modą. Postanowisz odświeżyć jesienną garderobę. 
Będzie awangardowo, ale ze smakiem. Otoczenie 
będzie cię komplementować. Po porządkach w sza-
fie postanowisz wziąć się za przemeblowanie domu. 
Ustal to najpierw z bliskimi, by uniknąć konfliktu.

Będziesz wesoły i towarzyski, możesz liczyć na za-
proszenia od znajomych. Dobry humor przyda się też 
w pracy, gdzie lepiej zdystansować do wygórowanych 
ambicji współpracowników. Rób swoje i poczekaj. 
Zadbaj za to o relacje w domu, może wspólny weeken-
dowy wypad dobrze wam zrobi? Zabierzcie planszówki 
i spędźcie czas razem.

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz na 
swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare uczu-
cia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. Lwy 
w stałych związkach niech nie zapominają o partne-
rach.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przy-
jemnie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze po-
jawią się szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się 
je wykorzystać. W sferze zawodowej również spo-
kój. Twoja pozycja się poprawia, zyskałaś szacunek 
szefa i współpracowników.

Planety sprzyjają rozwojowi osobistemu. Jeśli za-
mierzasz wybrać się na terapię, skorzystać z usług 
coacha, nauczyć się czegoś nowego, co sprawi, że 
będziesz czuła się lepiej sama ze sobą – teraz jest na 
to czas. Chodź na spacery, zapisz się na zumbę lub 
jogę, przewietrz szafę.

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. W sprawach 
zawodowych postaraj się udowodnić, że jesteś kom-
petentny, a zyskasz ofertę współpracy albo dosta-
niesz awans.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła 
pora, by pomyśleć tylko o sobie. Miałeś ostatnio 
bardzo dużo odpowiedzialnych zadań na głowie 
i teraz czujesz się zmęczony. W pracy dotrą do cie-
bie niepokojące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj 
się wciągnąć w intrygi.

W najbliższych dniach sporo będzie się działo i to 
do tego stopnia, że może zakręcić się w głowie od 
nadmiaru wydarzeń i spotkań. Nie odpuszczaj, a je-
śli nosisz się z jakimś ambitnym pomysłem, pora 
go zrealizować. Planety ci sprzyjają. Weekend też 
zechcesz spędzić aktywnie, namówisz partnera na 
sportowe zmagania lub udział w dużej imprezie.

Przed tobą spokojniejszy czas, ale lenistwo nie jest 
wskazane. Zabierz się za uporządkowanie spraw 
finansowych. Jeśli nie czujesz się mocny w tej 
dziedzinie, zasięgnij zdania innych osób. Popracuj 
też nad atmosferą w związku, trochę romantyzmu 
z pewnością nie zaszkodzi. Samotne Byki dadzą 
się namówić na randkę komuś, z kim dzielą pokój 
w pracy.

Ktoś surowy podda ocenie twoje ostatnie ambitne 
poczynania w pracy. Będzie chciał znaleźć jakiś 
punkt zaczepienia do krytyki, ale ty odważnie broń 
swoich racji. W ten sposób zasłużysz na szacunek. 
Jeśli podwiniesz ogon, zyskasz łatkę nieprofesjonal-
nego. W wolnych chwilach zrelaksuj się, najlepiej 
z bliską osobą u boku. Zostaw sprzątanie na później, 
czas na zabawę.

W pracy pojawią się problemy, których nie da się roz-
wiązać od ręki. To skutecznie popsuje ci nastrój, bo nie 
znosisz napiętej atmosfery. Spokojnie, sytuacja uspo-
koi się za kilka dni. Dobra passa zacznie ci sprzyjać 
i sam wpadniesz na twórcze rozwiązanie konfliktu. Bę-
dziesz też obdarzony wyjątkowym urokiem osobistym. 
Twoja atrakcyjność nie przejdzie bez echa.

Przy byle okazji będziesz szukał okazji do podjęcia 
nowych zajęć czy udziału w kontrowersyjnych dysku-
sjach. Potrzeba ci wyzwań intelektualnych, będziesz 
teraz w świetnej formie. Zabłyśniesz na niwie towarzy-
skiej, a znajomi będą pod wrażeniem twojej inteligen-
cji. Ostrożnie w sprawach finansowych, ktoś będzie cię 
namawiał do udziału w ryzykownym biznesie.

Kolorowanki dla dzieci
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Warsztaty były elementem 
trwającego od lipca do październi-
ka projektu „Z książką na skrzyżo-
waniu marzeń”. Autorami projektu 
są członkowie grupy nieformalnej 
z Wąpielska w składzie: Dorota 
Murawska, Katarzyna Słodowska 
i Anna Rempuszewska, którym 
w konkursie „Działaj lokalnie 2017” 
przyznano dotację w wysokości  
3 tys. zł. Pieniądze były przezna-
czone na realizację trwającego  
4 miesiące projektu „Z książką na 
skrzyżowaniu marzeń”.

To przedsięwzięcie łączy dwie 
rzeczy: wzbudza zainteresowa-
nie biblioteką, wypożyczaniem 
książek i czytelnictwem oraz daje 
młodzieży gimnazjalnej możli-
wość uczestniczenia w aktywnych 
zajęciach rozwijających ich pasje. 
Co miesiąc autorki projektu pro-

ponowały młodym ludziom inną 
formę aktywności ruchowej, speł-
niającej ich marzenia, rozwijającej 
pasje. Każde z tych praktycznych 
zajęć zaczynały się od wizyty 
w bibliotece – wyboru lektury, 
głośnego czytania jej fragmentów 
i zabrania wybranej książki na 
warsztaty.

–  Gimnazjaliści bardzo zaan-
gażowali się w pracę na warszta-
tach tworzenia biżuterii. Wykonu-
jąc swoje małe dzieła, wykazywali 
się ogromną inwencją twórczą. Po-
wstawały bransoletki z koralików 
szklanych z ozdobną zawieszką, 
kolczyki z koralików, bransolet-
ki spersonalizowane z rzemienia 
skórzanego, breloczki z wykorzy-
staniem elementów metalowych 
bądź skórzanych. Młodzież miała 
okazję spróbować swoich sił we 

filcowaniu na mokro wełny cze-
sankowej z merynosów austra-
lijskich. Na zajęciach można było 
samodzielnie wykonać filcowe 
naszyjniki oraz kolczyki – mówi 
Anna Romanowska, nauczyciel 
z radzikowskiego gimnazjum.

Wcześniej w ramach projektu 
„Z książką na skrzyżowaniu ma-
rzeń” odbył się Historyczny bieg 
z ulubioną książką, w którym wy-
startowało 55 mieszkańców gminy 
Wąpielsk, a w sierpniu warsztaty 
plastyczne, w czasie których dzie-
ci i młodzież wykonywały zakład-
ki do książek. Z kolei we wrześniu 
miały miejsce zajęcia sportowe 
i warsztaty rzeźbiarskie. Warszta-
ty tworzenia biżuterii są ostatnim 
elementem projektu.

(red), fot. nadesłane

Z książką na skrzyżowaniu marzeń

R E K L A M A

GMINA WĄPIELSK  W środę 25 października uczniowie klasy II b Gimnazjum im. Tony’ego Halika w Ra-
dzikach Dużych uczestniczyli w warsztatach tworzenia biżuterii, które prowadziła Karolina Meler – właści-
cielka Pracowni Ceramicznej „Melerart” z Wąpielska
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W 500. rocznicę Reformacji. 
Z dziejów rypińskiego ewangelicyzmu 

(cz. 5/1 – 1918-1939)
XX WIEK  W okresie międzywojennym w okolicach Rypina nastąpiło zwiększenie kolonizacji nie-
mieckiej i częste wykupywanie przez Niemców ziemi z rąk polskich

Wiadomość o tym zanoto-
wał w kronice parafii Sadłowo 
ksiądz Stefan Budczyński pod 
1926 rokiem: Nie sprzedawać ziemi 
ewangelikom. Ponieważ w ostatnich 
czasach powstał silny ruch Niem-
ców do kupowania ziemi od katoli-
ków, więc ksiądz wikary publicznie 
z ambony napiętnował niegodny Po-
laka sposób postępowania i polecił 
na przeszłość postępować inaczej. 
Cytowany już wcześniej Bogdan 
Chełmicki, właściciel majątku 
Kowalki pod Rypinem, charak-
teryzując ludność niemiecką 
na terenie powiatu rypińskiego 
w okresie międzywojennym pi-
sał: Była też na terenie powiatu spo-
ra mniejszość niemiecka. Stanowili 
ją koloniści pochodzący częściowo 
jeszcze z czasów rozbiorów. Zajęli do-
bre ziemie i tworzyli odrębne wioski. 
Gospodarstwa mieli dość duże (kil-

kunastohektarowe), dobrze zabudo-
wane, z charakterystycznymi plecio-
nymi z wikliny płotami. Trzymali się 
odrębnie, mówili dialektem „platt”, 
a żony ich słabo znały polski język. 
Mieli kościół ewangelicki w Rypinie, 
a w paru wioskach kaplice. Część ich 
była baptystami.

Niemcy w niewielkiej ilości 
mieszkali w Rypinie, natomiast 
w zdecydowanej większości 
w okolicznych wioskach. Sytu-
acja taka, charakterystyczna dla 
całego Pomorza, utrzymała się do 
końca okresu międzywojennego. 
Większość ludności niemiec-
kiej stanowili ewangelicy, część 
była baptystami. Ludność polska 
w powiecie rypińskim wyzna-
wała w zdecydowanej większości 
religię katolicką. W czasie spisu 
powszechnego w 1921 roku nie-
miecką narodowość deklarowali 

szczególnie mieszkańcy Głowiń-
ska (290 na 333 ogółem), w Ry-
pałkach Rządowych (103 na 125), 
w Cetkach (241 na 274). Narodo-
wość niemiecką podało w gminie 
Żałe w 1921 roku 467 osób (11%). 
Wsią zamieszkałą przez tę lud-
ność był Kleszczyn, gdzie 95 osób 
stwierdziło, że jest narodowości 
niemieckiej (80%), ale kilkanaście, 
mimo wyznania ewangelickiego, 
przyznawało się do narodowości 
polskiej. Zdarzały się przypadki, 
że niektórzy ewangelicy twier-
dzili, iż są Polakami. Połowa 
ludności wsi Lisiaki wyznawa-
ła religię ewangelicką, z czego 
większość twierdziła, że jest na-
rodowości niemieckiej. Znaczną 
część wsi Ruda Żalska stanowili 
Niemcy, a całkowicie niemiecka 
była kolonia Przeszkoda. W Som-
siorach Niemcy stanowili w 1921 

roku 73% ludności. Kolonia Boga-
czewo była zamieszkana przez 
samych Niemców. Stanowili oni 
również ponad połowę miesz-
kańców Bolesławic. Kilka rodzin 
mieszkało także w kolonii Ła-
pinóżek. W ówczesnej gminie 
Płonne zwartym obszarem za-
mieszkanym wyłącznie przez 
kolonistów niemieckich była 
kolonia Kierz Półwieski, gdzie 
w 1921 roku mieszkało 65 ewan-
gelików, którzy podali narodo-
wość niemiecką oraz kolonia Psia 
Droga, gdzie mieszkało 19 osób 
narodowości niemieckiej i 8 osób 
narodowości żydowskiej.

Na folwarkach mieszka-
ła w zdecydowanej większości 
ludność polska, mimo sąsiedz-
twa wsi wybitnie zgermanizo-
wanych, jak np. w przypadku 
niemieckich Somsior i polskiego 

folwarku w Radzynku. Z innych 
miejscowości leżących na tere-
nie gminy Płonne, całkowicie 
niemieckie były Mościska. Za-
pewne manipulacją spisową lub 
pomyłką był fakt braku ludno-
ści niemieckiej w Trąbinie Ru-
munkach, gdzie 140 osób podało 
wyznanie ewangelickie, a nikt 
nie przyznał się do narodowości 
niemieckiej. W 1935 roku naro-
dowość niemiecką deklarowało 
w gminie Żałe 727 osób (16,6%). 
Niemcy w większości byli wła-
ścicielami gospodarstw średnich, 
o powierzchni do 10 ha, znacznie 
mniej było tych, którzy posiadali 
gospodarstwa o powierzchni po-
wyżej 10 ha. 

Protestanci w powiecie ry-
pińskim według spisu powszech-
nego w 1921 roku (wybrane miej-
scowości)
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A to ciekawe

Król kulom się nie kłaniał
Prawdopodobnie mniej niż co dziesiąty Polak potrafi wskazać na mapie Eu-
ropy Albanię. Jeszcze mniejszy odsetek wie, że rządzili nią swego czasu kró-
lowie. Zog I przeżył 55 zamachów na swoje życie.

Przyszły król Zog był człon-
kiem jednego z albańskich ro-
dów arystokratycznych. Zanim 
został koronowany, nazywał 
się Ahmed Muhtar Bej Zogolli. 
Gdy przyszedł na świat w 1895 
roku, Albania była jedną z wielu 
części Imperium Osmańskiego. 
Młody arystokrata kształcił się 
w prestiżowej szkole wyższej 
w Stambule. W 1912 roku Impe-
rium Osmańskie przegrało kon-
flikt, który przeszedł do historii 
jako I wojna bałkańska. 28 listo-
pada ogłoszono deklarację nie-
podległości Albanii. Jednym z 77 

sygnatariuszy dokumentu był 
właśnie przyszły król Zog. 

Dwa lata później wybuchła 
I wojna światowa i Zog zacią-
gnął się do armii Austro-Wę-
gier. Do Albanii wrócił dopiero 
w 1919 roku. W ojczyźnie powoli 
piął się po szczeblach urzędni-
czej kariery. Był szefem lokalnej 
administracji, następnie mini-
strem. W lutym 1923 roku prze-
żył pierwszy zamach. Podczas 
kłótni w parlamencie został po-
strzelony przez studenta. 

31 stycznia 1925 roku boha-
ter artykułu został prezydentem 

Albanii. W tym czasie głównym 
jego sojusznikiem były Włochy. 
Albania stała się państwem po-
licyjnym. Politycy opozycji gi-
nęli w niewyjaśnionych okolicz-
nościach, a na prasę nałożono 
cenzurę. Zog przeforsował ko-
rzystne dla niego zmiany w kon-
stytucji. 1 września 1928 roku 
Albania została przekształcona 
w królestwo. W dniu koronacji 
monarcha został naczelnym do-
wódcą armii Albanii. Powstało 
państwo bardzo podobne do fa-
szystowskich Włoch. Albańczcy 
mieli nawet salutować królowi. 

Zabronił on stosowania islam-
skiego prawa. W zamian za to 
wprowadził kodeks cywilny po-
dobny do tego stosowanego na 
zachodzie Europy. 

Życie króla Albanii nie było 
proste. Wszystkie inne korono-
wane głowy Europy były ze sobą 
powiązane więzami krwi. Zog 
był arystokratą, ale jego ród nie 
był tak ważny jak Habsburgowie 
czy Romanowowie. W 1938 roku 
poślubił Geraldine Apponyi, ary-
stokratkę z Węgier. Zdjęcie Gera-
linde w rubryce towarzyskiej 
wypatrzyła siostra Zoga. Jej brat 
akurat poszukiwał odpowied-
niej kandydatki na żonę. Zapro-
sił Węgierkę na bal sylwestrowy, 
a dzień później się oświadczył.

W trakcie niewielu lat pa-
nowania król Albanii przeżył 
55 prób zamachów. 21 lutego 
1931 roku został postrzelony 

w budynku wiedeńskiej ope-
ry. Zamachowcami byli młodzi 
Albańczycy, którzy mieli dość 
rządów monarchy. Dwa dni po 
narodzinach następcy tronu Al-
banii, 9 kwietnia 1939 roku, na 
kraj Zoga napadły faszystowskie 
Włochy. Cała rodzina królewska 
uciekła, zabierając ze sobą rezer-
wy banku narodowego. Wielu 
Albańczyków przyjęło włoską 
inwazję z radością. 

Król Zog z rodziną osiadł 
w Londynie w hotelu Ritz. Po 
wojnie niemal cała familia prze-
prowadziła się do Egiptu, a na-
stępnie Francji. Monarcha zmarł 
9 kwietnia 1961 roku – dokład-
nie w rocznicę inwazji Włoch. 
Królowa Geraldine wróciła do 
Albanii dopiero po upadku ko-
munizmu. Zmarła w 2002 roku. 

(pw)

Piotr Gałkowski



Auto-Moto

Sprzedam opony zimowe z fel-
gami 175/70 R13 szt-2 i dwie 
zimowki 185/70 R14 tel. 728-
128-030

Drewno/Węgiel

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

Nieruchomości

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

Różne

www.http://sklep.terazmatura.pl 
Wystarczy w okienku - kod ra-
batowy, wpisać: KP51. Kod jest 
wielokrotnego użytku

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

Usługi

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

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Auto/Moto

Różne

Usługi

Nieruchomości

Drewno /Węgiel

TEL. (56) 493 41 50
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo
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Przeciwko demoralizacji młodzieży
RYPIN  Policjantka z KPP w Rypinie spotkała się z uczniami z Zespołu Szkół nr 2. Rozmawiała z młodzie-
żą głównie o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane przez nich czyny oraz o demoralizacji. 
Omówione zostały również zasady bezpieczeństwa na drodze

R E K L A M A

Policjantka z Komendy Po-
wiatowej Policji w Rypinie prze-
prowadziła pogadanki z uczniami 
pierwszych klas Zespołu Szkół nr 
2 w Rypinie. Takie spotkania od-
były się w czwartek (26.10) oraz 
tydzień wcześniej (19.10) w sali 
konferencyjnej szkoły.

– Funkcjonariuszka rozma-

wiała z młodzieżą o odpowie-
dzialności prawnej nieletnich, 
demoralizacji oraz o niebezpie-
czeństwach wynikających z za-
żywania narkotyków. Młodzież 
dowiedziała się także, czym jest 
demoralizacja oraz jakie są jej 
przejawy, kiedy za swoje czy-
ny odpowiada się jako nieletni, 

a kiedy już jako dorosły. Przed-
stawiony został również katalog 
środków karnych jakie sąd może 
zastosować wobec nieletniego 
– mówi Dorota Rupińska z KPP 
Rypin.

Ponadto mundurowa zwró-
ciła uwagę na przestępstwa 
popełniane za pośrednictwem 

internetu przypominając, że 
osoby popełniające przestępstwa 
w sieci nie są anonimowe. Na 
zakończenie omówione zostały 
niektóre przepisy obowiązujące 
podczas poruszania się po dro-
dze, w tym przypomniała o obo-
wiązku noszenia odblasków poza 
obszarem zabudowanym od 

zmroku do świtu. 
Uczniowie czynnie uczest-

niczyli w spotkaniu, dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami i do-
świadczeniami oraz zadawali py-
tania.

(red)
 fot. KPP Rypin
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scenarzysta „Belfra” 
w książnicy

Rypin  We wtorek 7 listopada gościem Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej będzie pisarz Jakub Żulczyk

Autor zadebiutował w 2006 
roku powieścią „Zrób mi jakąś 
krzywdę… czyli wszystkie gry 

video są o miłości”. W kolejnych 
latach zasłynął doskonale przy-
jętymi pozycjami: „Radio Arma-

geddon”, „Instytut” i „Ślepnąć 
od świateł”. W tym roku ukazała 
się najnowsza powieść Żulczyka 
zatytułowana „Wzgórze psów”. 
Akcja dzieje się w niewielkiej, 
prowincjonalnej miejscowości na 
wschodzie Polski.

– Na jej tle doskonale skon-
struowany mroczny thriller: za-
skakujący, niepokojący, wciągają-
cy od pierwszej strony – czytamy 
w opisie powieści. – Ale to tylko 
najprostsze odczytanie nowej 
powieści Żulczyka. Tajemnicze 
zaginięcia ludzi, makabryczne 
odkrycia związane z ich odnale-
zieniem, dramat rodzinny głów-
nego bohatera to pretekst do 
mistrzowsko nakreślonego por-
tretu lokalnej społeczności oraz 
uwikłanej w miejscowe układy 
rodziny. Żulczyk pokazuje, jak 
ojcowie niszczą swoich synów, 
mężowie – żony, przyjaciele – 
przyjaciół.

Żulczyk to nie tylko pisarz, 
ale także scenarzysta. Odpowia-
da, wraz z Moniką Powalisz, za 
scenariusz do serialu „Belfer” 
z Maciejem Stuhrem w roli głów-
nej. Drugi sezon wystartował 22 
października w Canal Plus. 

Wstęp na wtorkowe spo-
tkanie jest bezpłatny. Początek 
o 17.00. 

(ToB)
fot. MPBP

Rypin

Lekcja empatii 
W ostatnich dniach uczniowie z Gimnazjum im. Jó-
zefa Wybickiego w Rypinie wzięli udział w zajęciach 
udzielania pierwszej pomocy. Zaangażowali się też 
w akcję „Podaruj pluszaka ofierze wypadku”. Szkolenia dla 

mikroprzędsiębiorców
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie zaprasza na 
wtorki z Jednolitymi Plikami Kontrolnymi. Szkolenie 
przewidziane jest dla mikroprzędsiębiorców.

Powiat

Szkolenia będą się odbywały 
cyklicznie w każdy wtorek miesią-
ca listopada. Pierwsze zajęcia od-
będą się 7 listopada o godz. 9.00 
w siedzibie urzędu skarbowego 
w Rypinie (pokój nr 19). Kolejne 
szkolenia zostały zaplanowane 
w dniach: 14, 21 i 28 listopada.

– Szkolenie jest przeznaczo-
ne dla podatników VAT, którzy 
z dniem 1 stycznia 2018 roku są 

zobowiązani do prowadzenia 
elektronicznej ewidencji VAT (re-
jestr sprzedaży VAT i rejestr za-
kupów VAT) i przesyłania jej jako 
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla 
potrzeb VAT (JPK_VAT) do Mini-
sterstwa Finansów. Serdecznie 
zapraszamy – informuje Piotr 
Ławicki, naczelnik Urzędu Skar-
bowego w Rypinie.

(red)

30 lat pracy i służby
24 października st. kpt. Mirosław Ochoński, starszy 
specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych w komen-
dzie PSP w Rypinie, obchodził 30-lecie pracy i służby.

Rypin

Z tej okazji we wtorek 24 
października komendant powia-
towy Państwowej Straży Pożar-
nej w Rypinie mł. bryg. Robert 
Wiśniewski wraz z zastępcą bryg. 
Grzegorzem Łydkowskim oraz 
pracownikami komendy podzię-
kował za dotychczasową pracę 

i służbę oraz wręczył list gratula-
cyjny st. kpt. Mirosławowi Ochoń-
skiemu. Koledzy-strażacy życzą 
mu dalszych sukcesów w życiu 
zawodowym i prywatnym. Oczy-
wiście redakcja CRY przyłącza się 
do tych życzeń.

(red), fot. KP PSP Rypin

W piątek 20 października 
młodzież poznała zasady udziela-
nia pierwszej pomocy. Szkolenie 
poprowadził ratownik medyczny 
Tomasz Modrzewski.

– Pan Tomasz omówił zagad-
nienia prawne, umiejętne wzy-
wanie pomocy, rozpoznanie i po-
stępowanie w przypadku: zawału 
mięśnia sercowego, omdlenia, 
oparzenia, zakrztuszenia, urazów, 
krwotoków i drgawek – tłumaczy 
Elżbieta Lewandowska z Gimna-
zjum im. Józefa Wybickiego w Ry-
pinie. 

Zajęcia praktyczne polegały 
na nauce resuscytacji krążenio-
wo–oddechowej z użyciem fan-
toma. 

Gimnazjaliści się też w akcję 
charytatywną „Podaruj pluszaka 
ofierze wypadku”, zorganizowa-
ną przez Modrzewskiego. Akcja 
polegała na zbiórce maskotek dla 
dzieci poszkodowanych w wypad-
kach i przebywających na oddzia-
le brodnickiego szpitala.

(ToB)
fot. nadesłane
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Najważniejsze wydarzenie w ich życiu
GMINA BRZUZE  W październiku w każdej ze szkół podstawowych gminy Brzuze mają miejsce bardzo 
ważne wydarzenia. Uczniowie klas pierwszych oficjalnie wstępują w szeregi szkolnej społeczności, składa-
jąc uroczyste ślubowania

Po kilku tygodniach zapo-
znawania się z kolegami, zasa-
dami współżycia i kodeksem 
uczniowskim dzieci udowodniły, 
że gotowe są do sumiennej pracy 
i zasługują na miejsce w szkolnej 
ławce. W niezwykle podniosłej 

atmosferze dumni pierwszokla-
siści zaprezentowali najbliższym, 
kolegom, nauczycielom i zapro-
szonym gościom przygotowane 
pod kierunkiem wychowawców 
programy artystyczne. Składane 
przez milusińskich przyrzecze-

nia oraz symboliczne pasowanie 
ogromnym ołówkiem przez dy-
rektorów placówek to dla nich 
niezapomniane przeżycie.

Ukoronowaniem aktu ślubo-
wania było wręczenie dyplomów 
oraz szkolnych odznak. Pełno-

prawni uczniowie, prócz życzeń 
powodzenia w nauce i samych 
udanych chwil w szkole, otrzy-
mali pamiątki oraz drobne nie-
spodzianki z rąk rodziców, wójta 
gminy, przedstawicieli samorzą-
du i zaproszonych gości. Po uro-

czystościach na dzieci i zgroma-
dzonych gości czekał tort oraz 
inne słodkości przygotowane 
przez rodziców.

(red)
 fot. nadesłane

Ślubowanie SP Trąbin Ślubowanie SP Ugoszcz

Ślubowanie SP OstrowiteŚlubowanie SP Radzynek

Ślubowanie w „Staszicu”
Uczniowie klasy I w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku są 
już pełnoprawnymi „szkolniakami”.

Wąpielsk

Ślubowanie pierwszoklasi-
stów odbyło się 12 października. 
Uczestniczyło w nim siedmioro 
dzieci. Wśród zaproszonych gości 

była sekretarz gminy Agnieszka 
Matyjasik, ks. proboszcz Jacek 
Dudkiewicz oraz przewodniczący 
rady gminy Tomasz Czajkowski. 

Wychowawcą klasy jest Lena Ku-
lawiak.

(red)
fot. nadesłane

Uczą programowania
Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach w ramach 
projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją ka-
rierę” prowadzi szereg zajęć z nauki programowania.

Gmina Rypin

Uczniowie w wieku 13-16 
lat rozwijają swoje umiejętności 
praktycznego wykorzystania pro-
gramowania w życiu codziennym 
i nauce, co jest możliwe dzięki 
pracy z robotami Finch. W ramach 
Lokalnego Klubu Kodowania zor-
ganizowano również dodatkowe 
spotkania, w których uczestniczyły 
dzieci z klasy I ze Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Pawła II w Kowalkach. 
Wraz z wychowawczynią Marleną 
Ciecierską uczniowie odwiedzili 
bibliotekę i tam zapoznali się z ro-
botami. Koordynatorem zajęć edu-
kacyjnych z programowania jest 
nauczyciel informatyki ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kowalkach Krzysztof Zalewski.

(red), fot. GBP Kowalki
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Blamaż w Brodnicy
PIŁKA NOŻNA  W sobotę Lech Rypin przegrał na wyjeździe 
ze Spartą Brodnica aż 1:4, tracąc gole w kuriozalnych oko-
licznościach

Sparta już w 7. minucie wy-
szła na prowadzenie, wykorzy-
stując niefrasobliwość Lecha 
w obronie. Najpierw pojedynek 
główkowy na 35. metrze prze-

grał Mateusz Szymborski. Piłka 
trafiła pod pole karne Lechitów. 
Gospodarze wymienili trzy po-
dania górą, w końcu futbolówka 
trafiła do stojącego na czwartym 

metrze Łukasza Ciechowskiego. 
Ten uderzył bardzo lekko, ale na 
tyle precyzyjnie, że Klaudiusz Ku-
rek nie był w stanie sięgnąć piłki. 
W 23. minucie Sparta podwyższy-

SPArtA BrOdNIcA
VS.

Lech ryPIN

4 (2: 0) 1
Gole

Ciechowski 7’, 23’, 55’, Kovch 58’ – 
Nishizawa 93’ 

Skład

Kurek – J. Trędewicz, Rybka, Buchalski, 
Szymborski – M. Trędewicz, Fodrowski, 
Moszczyński, Jankowski – Magdziński, 
Rożnowski

Akcja społeczna

Drużyna Energii wkracza do gry
Co piąte dziecko w wieku szkolnym jest otyłe lub ma nadwagę. Powód? Zwolnie-
nia z WF-u, złe nawyki żywieniowe, a przede wszystkim za dużo czasu spędza-
nego przed komputerem. Jednak dość narzekania! 27 października rozpoczęła się 
rekrutacja do Drużyny Energii – programu, którego partnerami są Grupa Energa 
i New Balance. Podstawową ideą jest udowodnienie, że technologia może być 
naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, w walce o zdrowie i rozwój dzieci. 

Inicjatywa 
warta naśladowania
Drużyna Energii to ogólno-

polski program sportowo-edu-
kacyjny, skierowany do uczniów 
klas VI i VII szkół podstawowych. 
Główny cel to zachęcenie mło-
dych ludzi do aktywności fizycz-
nej. Pomóc w tym mają amba-
sadorzy – Krzysztof Golonka, 
Bartosz Ignacik, Marek Citko oraz 
?Krzysztof Ignaczak. 

Pierwsza edycja Drużyny 
Energii obejmie zmagania piłkar-
skie oraz siatkarskie. Uczestnicy 
turnieju przez pięć miesięcy, od 
grudnia do kwietnia, będą za-
chęcani do podejmowania spor-
towych wyzwań. W każdym mie-
siącu jury wybierze najbardziej 
zaangażowaną szkołę, do której 
przyjedzie drużyna ambasadorów 
i przeprowadzi pełen wyzwań 
sportowy turniej, sprawdzający 

umiejętności młodych zawodni-
ków. 

– Zdecydowaliśmy się wes-
przeć ten projekt, bo jak żaden 
inny zachęca dzieci i młodzież do 
aktywności fizycznej, jednocze-
śnie wykorzystując możliwości 
nowoczesnej technologii – mówi 
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu 
Energa SA – W dobie rozwoju 
technologicznego nie możemy 
obrażać się na to, że nasze dzie-

ci chcą z tych nowinek korzystać. 
Jednocześnie musimy pamiętać, 
że aktywność fizyczna jest natu-
ralną potrzebą każdego dziecka 
od najmłodszych lat, więc my, 
dorośli, powinniśmy o ten rozwój 
dbać. Chcemy, aby projekt Dru-
żyna Energii był przede wszyst-
kim wspaniałą zabawą i stał się 
ulubionym programem polskich 
dzieci – dodaje Daniel Obajtek.

Jak zatem 
przystąpić do zmagań?
Po pierwsze należy wypełnić 

formularz zgłoszeniowy na stro-
nie DruzynaEnergii.pl. Może to 
zrobić nauczyciel lub dyrektor 
szkoły. Aby wejść do programu, 
uczniowie muszą nagrać liczący 
nie więcej niż 120  sekund ma-
teriał wideo, w którym pokażą 
sportowy charakter swojej szko-
ły. Termin zgłoszeń mija 13 listo-
pada. 100 szkół z najciekawszymi 
zgłoszeniami otrzyma zestawy 

strojów sportowych New Balance 
i weźmie udział w projekcie Dru-
żyna Energii. 

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

to jednak 
dopiero początek gry!
Na stronie internetowej www.

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

Drużyna Energii została ob-
jęta patronatem Instytutu Matki 
i Dziecka. Program wystartował 
27 października.

Oprac. (kl) fot. nadesłane

ła wynik. Ciechowski złamał akcję 
na prawą nogę, minął zwodem 
obrońców Lecha i mierzonym 
strzałem w róg bramki nie dał 
szans naszemu golkiperowi. 

W drugiej odsłonie Sparta do-
biła nasz zespół, choć w zasadzie 
rypinianie wyręczyli przeciwnika. 
W 55. minucie fatalny błąd popeł-
nił Klaudiusz Kurek (nie pomogli 
też niezdecydowani obrońcy), 
który próbował wybić piłkę na 16. 
metrze, ale trafił wprost w nad-
biegającego napastnika Sparty. 
Zawodnik gospodarzy Łukasz 
Ciechowski przejął futbolówkę 
i skierował ją do pustej bramki, 
zaliczając hat-tricka. Chwilę póź-
niej było już 4:0. Po rzucie wol-
nym piłkę z pola karnego głową 
usiłował wybić Martyn Trędewicz, 
ale trafił wprost w zawodnika 
Sparty. Ivan Kovch zwodem minął 
dwóch naszych graczy i mocnym 
strzałem pokonał bezradnego 
Kurka. Lechici sygnalizowali w tej 
sytuacji zagranie ręką przy przy-
jęciu piłki, ale arbiter pozostał 
niewzruszony i jak się okazało, 
miał rację. Honor Lecha uratował 
w doliczonym czasie gry Kazuma 
Nishizawa, ustalając wynik na 1:4. 

Sobotnia porażka sprawiła, że 

rypinianie spadli na ósme miej-
sce w tabeli IV ligi. Forma zespo-
łu z naszego miasta nie napawa 
optymizmem, bo była to trzecia 
przegrana w czterech ostatnich 
spotkaniach. Niepokój może bu-
dzić zwłaszcza gra w defensywie. 
Lechici stracili w tym sezonie 29 
bramek w 13 meczach. Pod tym 
względem są czwartą najgor-
szą drużyną w rozgrywkach, ex 
aequo z przedostatnim Kujawia-
kiem Kowal. To właśnie z tym ze-
społem rypińska jedenastka po-
walczy o trzy punkty w następnej 
kolejce. 

Tekst i fot. (ToB)


