
POWIAT  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ry-
pinie apeluje o zwiększoną czujność i zachęca do szczepień 
przeciwko odrze, która jest wysoce zaraźliwą chorobą zakaź-
ną. Ostatnio coraz częściej mówi się o zwiększonej liczbie za-
chorowań
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Będą nowe mieszkania
W Rypinie prywatny inwestor rozpoczął budowę no-
wego osiedla. Pierwszy budynek z 9 lokalami ma zo-
stać oddany do użytku w czerwcu przyszłego roku.

Rypin

Inwestycje przy ulicy War-
szawskiej realizuje rypińska 
spółka PETERS zajmująca się 
również pośrednictwem w ob-
rocie nieruchomościami. Prace 
przy budowie pierwszego bloku 
mieszkalnego ruszyły już w paź-
dzierniku. Budowa kolejnego 
budynku rozpocznie się w listo-
padzie.

– Dostrzegając potrzeby 
klientów, wyszliśmy z inicja-
tywą budowy nowych obiek-
tów mieszkalnych – przyznaje 
członek zarządu Kamil Pocza-
tenko. – Mimo mieszkań bu-
dowanych przez RTBS problem 
braku nowych lokali nadal po-
zostaje nierozwiązany. To, co 
wyróżnia naszą inwestycję to 
przede wszystkim atrakcyjna 
lokalizacja, wysoka jakość wy-
konawstwa, najwyższa jakość 
materiałów oraz nowoczesne 
wzornictwo. Mając doświad-
czenie na rynku nieruchomości 

wiemy, że klienci przy zakupie 
mieszkania zwracają również 
uwagę na koszt jego utrzyma-
nia. Zadbaliśmy, by nasza ofer-
ta była pod każdym względem 
atrakcyjna. Warto pamiętać, że 
zakup nowego mieszkania może 
także stanowić dobrą inwesty-
cję.

Dostępne będą mieszkania 
dwu oraz trzypokojowe o po-
wierzchniach od 37,17 m2 do 
53,53 m2. Apartamenty będą 
oddawane do użytku w sta-
nie deweloperskim. Lokale na 
parterze będą posiadać ogród-
ki, a mieszkania powyżej duże, 
przeszklone balkony. Inwestor 
przewidział również komplek-
sowe zagospodarowanie terenu 
wokół obiektu. Powstanie m. in. 
plac zabaw dla dzieci. Budynki 
będą ogrzewane gazem z sieci 
miejskiej.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Odra łatwo przenosi się 
z osoby chorej na osoby nieuod-
pornione. Człowiek jest jedynym 
rezerwuarem wirusa. Wirus ten 
przenosi się drogą kropelkową 
oraz przez bezpośrednią stycz-
ność z wydzieliną z nosa, gardła 
lub moczem osoby chorej. Ob-
jawy choroby występują po ok. 
10-12 dniach od zakażenia, są 
to: gorączka, katar, ból gardła, 
kaszel, zaczerwienienie oczu, 
światłowstręt, wysypka.

– Odra jest najbardziej za-
raźliwa pięć dni przed pojawie-
niem się wysypki oraz przez 
cztery dni od momentu jej wy-
stąpienia. Wysypka pojawia się 

za uszami, następnie na twarzy, 
szyi oraz na tułowiu, rękach, 
nogach. Odra to jedna z najbar-
dziej zaraźliwych chorób w po-
pulacji. Na szczęście posiadamy 
dobrą broń jaką jest szczepienie 
ochronne, należy z niej korzy-
stać i w ten sposób zapobiegać 
zachorowaniu i powikłaniom, 
które niestety się zdarzają – in-
formuje Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Rypinie.

Powikłania w przebiegu 
odry są bardzo groźne, mogą 
doprowadzić nawet do śmierci. 
Osoba niezaszczepiona zarażona 
odrą narażona jest na zapalenie 
płuc, zapalenie ucha środkowe-

go, zapalenie mózgu. Przyczyną 
zgonów są najczęściej powikła-
nia po odrze, które występują 
głównie u małych dzieci oraz 
u dorosłych w wieku powyżej 
20. roku życia. 

Odra jest szczególnie nie-
bezpieczna w czasie ciąży. Infek-
cja tym wirusem może zwięk-
szyć ryzyko takich powikłań jak 
przedwczesny poród, poronie-
nie, niska masa urodzeniowa 
dziecka.

– Zachorowania o cha-
rakterze i rozmiarach ognisk 
epidemicznych mogą wystą-
pić głównie wśród nieszczepio-
nych społeczności lokalnych lub 
w środowisku szkolnym jeśli sto-
pień uodpornienia dzieci i doro-
słych jest niewystarczający dla 
uzyskania tzw. odporności zbio-
rowiskowej, która powstaje gdy 
liczba uodpornionych osiąga 
co najmniej 95%. Indywidualne 
ryzyko zachorowania na odrę 
występuje u każdej osoby, która 
nie była szczepiona przeciw tej 
chorobie lub jej wcześniej nie 
przechorowała – podaje rypiń-
ski sanepid.

Dokończenie na str. 2
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Podwyżki dla mundurowych
REGION  Zakończył się spór pomiędzy służbami mundurowymi, głównie policją, a stroną rządową. 
Ustalono podwyżki, a funkcjonariusze wrócili do normalnej służby
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dokończenie ze str. 1
Stosowanie szczepień ochronnych 
ma zasadnicze znaczenie w zapo-
bieganiu zachorowaniom. Należy 
podkreślić wysoką efektywność 
szczepień przeciw odrze. Po po-
daniu pierwszej dawki szczepion-
ki odporność uzyskuje ok. 95-98% 
osób zaszczepionych. Natomiast 

podanie drugiej dawki szczepionki 
pozwala osiągnąć odporność nie-
malże w 100%. W 1975 r. szczepienie 
przeciwko odrze wprowadzono do 
kalendarza szczepień. Prawidłowe 
zaszczepienie daje odporność na 
całe życie.

Osoby dorosłe, które nie prze-
chorowały odry, mogą się zaszcze-

pić, wcześniej ustalając swój status 
odporności przeciw odrze na pod-
stawie dokumentacji medycznej na 
temat przebytych chorób zakaź-
nych lub historii szczepień zapisa-
nych w książeczce zdrowia. Odpor-
ność po szczepieniu utrzymuje się 
do końca życia.

(ak), fot. ilustracyjne

Powiat

Czy grozi nam epidemia odry?

W czwartek 8 listopada 
minister Joachim Brudziński 
i przedstawiciele strony społecz-
nej podpisali porozumienie koń-
czące akcję protestacyjną. W ra-
mach wypracowanej umowy 
od 1 stycznia 2019 r. funkcjona-
riusze służb podległych MSWiA 
otrzymają podwyżkę w kwocie 
655 zł brutto. Kolejna podwyżka 
w kwocie 500 zł brutto nastą-
pi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA 
zobowiązało się do rezygnacji 
z wymogu ukończonych 55 lat 
przy przechodzeniu na emery-
turę. Funkcjonariusze będą też 
mieli prawo do pełnopłatnych 
nadgodzin

Jak zadeklarowali przedsta-
wiciele strony związkowej, za-
warte porozumienie kończy ak-
cję protestacyjną, która trwała 
w służbach od lipca tego roku. 
Szef MSWiA Joachim Brudziń-

ski podkreślił, że wypracowany 
kompromis musiał pogodzić po-
stulaty funkcjonariuszy i możli-
wości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozu-
mienie podpisali: Krzysztof Het-
man – Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Pracowników 
Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak 
– Związek Zawodowy Strażaków 
„Florian”, Rafał Jankowski – Nie-
zależny Samorządny Związek 
Zawodowy Policjantów, Marcin 
Kolasa – Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Funkcjona-
riuszy Straży Granicznej, Krzysz-
tof Andura – Krajowa Sekcja Po-
żarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Podwyżka o 655 zł brutto 
w 2019 r. oraz o 500 zł 
brutto w 2020 r.
– W toku negocjacji usta-

lono, że funkcjonariusze służb 
MSWiA otrzymają od początku 

przyszłego roku po 655 zł brutto 
podwyżki, co spowoduje wzrost 
wielokrotności tzw. kwoty ba-
zowej o 0,43. Przypominamy, że 
początkowo MSWiA proponowa-
ło od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę 
w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 
r. w kwocie 253 zł brutto. Poro-
zumienie zakłada też, że funkcjo-
nariusze otrzymają kolejną pod-
wyżkę w kwocie 500 zł brutto 
– od 1 stycznia 2020 r – podaje 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

Pełnopłatne nadgodziny 
dla wszystkich 
funkcjonariuszy MSWiA
Kolejny postulat przedsta-

wicieli związków dotyczył rozli-
czania tzw. nadgodzin. Wymiar 
czasu służby funkcjonariuszy 
wynosi 40 godzin tygodniowo 
w przyjętym okresie rozlicze-
niowym. Należność za ponadwy-

miarowy czas służby - tzw. nad-
godziny wypłacane są obecnie 
tylko strażakom w wysokości 60 
proc. stawki za jedną nadgodzi-
nę. W Policji, Straży Granicznej 
i SOP możliwy jest jedynie od-
biór wolnego za wypracowane 
nadgodziny.

– Zgodnie z zawartym poro-
zumieniem od 1 lipca 2019 r. zo-
stanie wprowadzona odpłatność 
w wysokości 100 proc. stawki 
godzinowej dla wszystkich poli-
cjantów, strażaków, strażników 
granicznych i funkcjonariuszy 
SOP. Początkowo zastosowany 
będzie 6-miesięczny okres rozli-
czania nadgodzin. Kwestia usta-
lenia okresu rozliczeniowego na 
kolejne lata będzie przedmiotem 
dalszego dialogu – informuje 
MSWiA.

Rezygnacja z wymogu 
ukończonych 55 lat 
przy przechodzeniu 
na emeryturę
Przypominamy, że 1 stycznia 

2013 r. rząd PO-PSL wprowadził 
nowe regulacje dotyczące emery-
tur funkcjonariuszy, którzy wstą-
pili do służby po 31 grudnia 2012 
r. Funkcjonariuszom tym miała 
przysługiwać emerytura mun-
durowa, gdy w dniu zwolnienia 
ze służby będą mieli ukończone 
55 lat i co najmniej 25 lat służby. 
Dotychczas musiały być spełnio-
ne łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona spo-
łeczna zgodziły się na rezygna-
cję z wymogu ukończenia 55 lat. 
Oznacza to pozostawienie tylko 

jednego wymogu do przejścia na 
emeryturę, czyli co najmniej 25 
lat służby. Zmiana wejdzie w ży-
cie od 1 lipca 2019 r.

dodatkowe zachęty 
do pozostawania w służbie
Zarówno MSWiA jak i stro-

nie związkowej zależy, aby do-
świadczeni funkcjonariusze jak 
najdłużej zostawali w służbie. 
Dlatego MSWiA zaproponowało, 
że zostaną przygotowane roz-
wiązania umożliwiające przyzna-
wanie dodatkowych należności 
pieniężnych dla doświadczonych 
funkcjonariuszy. Dotyczyłoby 
to osób, które nabyły prawa do 
emerytury i posiadają co naj-
mniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia 
MSWiA i strony społecznej
Przedstawiciele strony spo-

łecznej wezmą czynny udział 
w opracowaniu nowego wielo-
letniego programu rozwoju for-
macji MSWiA na lata 2021-2024 
ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeby zwiększenia podwyżek 
uposażeń. W kwestii postula-
tu związanego z artykułem 15a 
ustawy o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy strony 
ustaliły, że pozostają przy roz-
bieżnych stanowiskach, jednak 
deklarują wolę rozwiązania pro-
blemu do końca 2019 r. Chodzi tu 
o zasady przejścia na emeryturę 
dla funkcjonariuszy przyjętych 
do służby w okresie po 1 stycz-
nia 1999 r. i przed 1 października 
2003 r.

(red), fot. mswia.gov.pl

RyPIN  Pożegnali „starą” radę miasta

13 listopada w sali konferencyjnej urzędu miasta pod przewodnictwem 
Sławomira Malinowskiego odbyła się ostatnie sesja kończącej kadencję 
rady miejskiej. Kolejne posiedzenie rady zwoła już komisarz wyborczy, 
a poprowadzi je najstarszy rajca. W radzie nie zobaczymy już Rafała Jan-
kowskiego, Janusza Chojnackiego i Andrzeja Pacera, którzy po wyborach 
pożegnali się ze stanowiskiem.

Fot. (mr)

Zawyją syreny 
W dniach 14-15 listopada zostanie przeprowadzony na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego trening 
systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania 
ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

Powiat

Trening będzie elementem 
ogólnokrajowego ćwiczenia 
pn. „RENEGADE – SAREX 18/
II” organizowanego przez pod-
mioty szczebla centralnego: 

Dowództwo Operacyjne Rodza-
jów Sił Zbrojnych, Rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa (RCB) oraz 
z ramienia Szefa Obrony Cywil-
nej Kraju – Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej (KG 
PSP).

W ramach treningu w dniach 
14-15 listopada między godz. 
9.00 a 15.00 zostanie przepro-
wadzona głośna próba urucho-
mienia systemów  alarmowych 
na terenie województwa.

(ToB)
fot. ilustracyjne
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Wyniki turnieju:
Uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów: 
I miejsce – Maciej Janiszewski,  
II miejsce – Katarzyna Wiśniewska 
i Klaudia Forembska,  
III miejsce – Oskar Rupiński,  
Wyróżnienia – Zuzanna Romanowska, 
Sandra Palińska, Natalia Błażejewska.

Uczniowie szkół średnich: 
I miejsce – Natalia Sulska, Moniki Siudowska, 
II miejsce – Weronika Rzeszotarska, 
III miejsce – Dominika Rentflejsz, 
Paulina Wojciechowska, 
Wyróżnienia – Klaudia Kamińska, 
Lidię Sinacka.

Jury pod przewodnictwem 
Danuty Wiśniewskiej miało nieła-
twe zadanie wyłonienia zwycięz-
ców, jako że poziom uczestników 
był wyrównany. O kryteriach, 
którymi się kierowano powie-
działa nam polonistka z Zespołu 
Szkół nr 2 w Rypinie Elwira Żu-
chowska, członkini oceniającego 
gremium. – Istotne są trzy pod-
stawowe kwestie. Najważniejsza 
to interpretacja pokazująca spo-
sób rozumienia utworu i wnę-
trze recytatora. Następnie dobór 
repertuaru i dykcja – twierdzi 
Żuchowska.

Czuwająca nad sprawnym 
przebiegiem konkursu kierownik 
d/s artystycznych i organizacyj-
nych RDK-u Justyna Motylewska 
podzieliła się refleksją o idei or-
ganizowanego od lat wydarzenia.

– 28. Turniej Recytatorski 
Poezji Patriotycznej to już szmat 
historii i wielu uczestników. Dzi-
siejsza edycja jest wyjątkowa, 

bo chwila jest wyjątkowa. Wiek 
temu odzyskaliśmy niepodległość 
i na każdym kroku, podczas całe-
go roku, podkreślamy jak ważne 
jest to wydarzenie dla naszego 
kraju i dla nas Polaków. Czujemy 
się wyróżnieni, że przyszło nam 
żyć w tym czasie. Uczniowie de-
klamujący wiersze nie wstydzą 
się swojego patriotyzmu i mają 
świadomość czym jest wolna oj-
czyzna.

Biorący udział w konkursie 
recytowali z dużym zaangażo-
waniem i wrażliwością wiersze 
najwybitniejszych polskich po-
etów m. in. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, 
Władysława Broniewskiego, Ada-
ma Mickiewicza, Cypriana Kamila 
Norwida, Wisławy Szymborskiej, 
Artura Oppmana, Antoniego 
Słonimskiego, Juliana Tuwima, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego. Nie zabrakło utworów au-
torów pochodzących z Rypina jak 

chociażby Lecha Makowieckiego 
czy Edwarda Walasiewicza.

Każdy z młodych artystów 
został doceniony przez jury 
w składzie: Hanna Maciejewska, 
Danuta Wiśniewska, Elwira Żu-
chowska, które przyznało na-
grody i wyróżnienia wszystkim 
uczestnikom.

Tekst i fot. (jd)

Recytowali na stulecie niepodległości
ryPin  Rypińskie obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się 8 listopada 28. 
Turniejem Recytatorskim Poezji Patriotycznej zorganizowanym przez RDK. Wzięła w nim udział mło-
dzież ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z całego powiatu. Wystartowało 
czternastu uczniów w dwóch kategoriach wiekowych

R E K L A M A

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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emocji, więc najpierw dobra-
łam wiersze, które miały pomóc 
przenieść się do tych odległych 
czasów, kiedy Polacy walczyli 
o wolność kraju. Później zosta-
ły dopasowane pieśni i piosenki 
patriotyczne. Nad muzycznym 
przygotowaniem uczniów czu-
wali Piotr Bodenszac i Anna Sili-
czak. Nasza młodzież z wielkim 
zaangażowaniem wypełniła po-
wierzone im zadania. Dla nich 
to doskonała lekcja historii, na-
uka szacunku dla bohaterów, to 
hołd składany w postaci pamięci 
czasu minionego. Finałem wy-
stępu był taniec grupy gimna-
zjalistów poprowadzonych przez 
Katarzynę Bodenszac.

W trakcie uroczystości wło-
darze gminy i młodzież złożyli 
kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą    

Antoniego Borzewskiego, 
jednego z założycieli cukrow-
ni w Ostrowitem, który zginął 
16 sierpnia 1920 roku, broniąc 
swojej posiadłości w Ugoszczu 
przed bolszewikami.

Tekst i fot. ( jd)

Ów zachwycający utwór 
zaśpiewała młodzież ze Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w tejże miejscowości 
w trakcie obchodów 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Gmina Brzuze uczciła 
narodowe święto wyjątkowo 
podniośle. Scenerią wydarzenia 
był kościół parafialny w Ostro-
witem. Surowe mury świątyni 
i jej powściągliwy wystrój okaza-
ły się doskonałym tłem uroczy-
stości, której początkiem była 
msza święta w intencji ojczyzny 
odprawiona przez proboszcza 
ks. Zbigniewa Morawskiego. 

Po mszy wójt Jan Koprowski 
w swoim wzruszającym wystą-
pieniu powiedział m. in.: – Pol-
ska powstała na nowo – wymo-
dlili ją poeci, którzy poświęcali 
tej sprawie swoje talenty, siły 
i pracę. Poprzez kulturę, poszu-
kiwanie piękna i prawdy, wyra-
żanie uczuć ukrytych w sercu, 
manifestowali swój patriotyzm. 
Przez to liczni spośród nich 
doświadczyli trudów zsyłki 
i przymusowej emigracji. Wielu 

rami muzycznymi opowiadał hi-
storię dążenia Polaków do nie-
podległości. Był ciekawy, spójny 
i spotkał się z uznaniem licznie 
przybyłych do kościoła miesz-
kańców. O swojej pracy tak nam 
powiedziała:

– Kiedy dowiedziałam się, że 
to mi przypadnie przygotowa-
nie tej wyjątkowej uroczystości, 
w której uczcimy setną roczni-
cę odzyskania niepodległości, 
pomyślałam, że musi to być coś 
wyjątkowego. Bardzo cenię sobie 
piękno mowy ojczystej. Poezja 
jest doskonała do wyrażania 

zapłaciło za wolność ojczyzny 
najwyższą cenę, przelewając 
krew i oddając życie. Inni, tu 
na miejscu, strzegli polskości, 
podejmując powstańcze zrywy, 
albo po prostu chroniąc i upra-
wiając polską ziemię i rozwijając 
przemysł. To dzięki nim spełnił 
się sen pokoleń – w 1918 r od-
rodziło się państwo polskie. (…) 
Znaczenia słowa ojczyzna na-
uczyli nas poprzez swoją posta-
wę nasi przodkowie. Dlatego te-
raz składamy im hołd za walkę 
o naszą wolność, niezależność, 
za wielką, wyjątkową i symbo-

liczną, setną rocznicę odzyskania 
niepodległości. Dzisiaj wszystkie 
nasze miejscowości udekorowa-
ne są biało-czerwonymi barwa-
mi, widać odświętny, charakter 
tej szczególnej niedzieli. Ma-
nifestowanie patriotyzmu jest 
częścią naszej kultury, pamięta 
o tym również najmłodsze po-
kolenie.

Część artystyczną uroczy-
stości przygotowała polonistka 
ze szkoły w Ostrowitem Mo-
nika Stalmirska przy pomocy 
kilkorga nauczycieli. Program 
ilustrowany wierszami i utwo-

Wyjątkowe obchody 
Dnia niepodległości

GMINA BRZUZE  – „Ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą, Ty 
to masz szczęście” – ten fragment refrenu piosenki, a właściwie pieśni, napisanej przez Grzegorza 
Tomczaka w 1989 roku jeszcze brzmiał w uszach ludzi, którzy wychodzili w niedzielę 11 listopada z ko-
ścioła w Ostrowitem

Gmina Brzuze

Ich wielki dzień
7 listopada w Ugoszczu odbyła się ważna w życiu szkol-
nej społeczności uroczystość. Uczniowie klas pierw-
szych zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów 
szkoły podstawowej.

Pierwszoklasiści złożyli ślu-
bowanie, a następnie zosta-
li pasowani na uczniów przez 
dyrektora Ewę Cyrankowską. 
Zaprezentowali przed swoimi 

bliskimi, kolegami oraz zapro-
szonymi gośćmi program arty-
styczny przygotowany pod kie-
runkiem wychowawczyń Beatę 
Słowińską i Katarzynę Zdziar-

ską. Gośćmi byli m. in. ksiądz 
Zbigniew Morawski i Danuta 
Wiśniewska, a w imieniu wójta 
gminy sekretarz Agata Ciecha-

nowska życzyła nowo mianowa-
nym uczniom powodzenia w na-
uce. Każdy pierwszak otrzymał 
drobny upominek przygotowany 

przez radę rodziców oraz młod-
szych kolegów i koleżanki.

(red)
fot. UG Brzuze

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Przybyło kilkanaście par, 
wśród których nie zabrakło gmin-
nego radnego Tomasza Czajkow-
skiego i jego żony. Gościem hono-
rowym był wójt Dariusz Górski. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Wąpielsku przygotowały prze-
kąski i upiekły ciasta. Nie obe-

szło się bez tańców, do których 
przygrywał zespół Express. Wy-
śmienita atmosfera sprzyjała po-
gawędkom, zawieraniu nowych 
znajomości i sprawdzaniu swoich 
umiejętności na parkiecie.

– Przygotowania do tej co-
rocznej imprezy sołeckiej trwały 

kilka dni, ale patrząc na zadowo-
lone twarze uczestników spotka-
nia, uważam, że takie wieczorki są 
potrzebne. To doskonała okazja 
do integracji i wspólnej zabawy 
mieszkańców – powiedziała żona 
sołtysa Krystyna Listkowska.

Tekst i fot. (jd)

Jak się bawić, to w Wąpielsku
WĄPIELSK  W sobotni wieczór 10 listopada sołtys Wąpielska II Grzesław Listkowski wraz z radą so-
łecką zorganizowali dla swoich mieszkańców spotkanie integracyjne w sali domu kultury

R E K L A M A

Gmina Brzuze

Pełnoprawni uczniowie
W czwartek 8 listopada pierwszoklasiści z Radzynka oficjalnie wstąpili w szeregi 
szkolnej społeczności.

Program artystyczny, w któ-
rym uczniowie zaprezentowali 
swoje umiejętności recytatorskie 
i wokalne, przygotowany został 
pod kierunkiem wychowawczyni 
Teresy Jankowskiej. Po uroczy-

stym pasowaniu na uczniów przez 
dyrektora Dorotę Cieciurską ser-
deczne życzenia nowym uczniom 
złożyli nauczyciele i rodzice oraz 
w imieniu wójta sekretarz gminy 
Agata Ciechanowska. W uroczy-

stości wzięli również udział rodzi-
ce i koledzy, a uczniowie otrzymali 
z tej okazji drobne upominki od 
rady rodziców.

(red), fot. UG Brzuze

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Gmina Rypin

Warsztaty serowarskie dla kobiet
W ramach projektu „Inicjuj z FIO na start” realizowany jest cykl szkoleń pn. 
„Warsztaty dla kobiet z Gminy Rypin”, współfinansowanych ze środków Progra-
mu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Warsztaty serowarskie odby-
ły się 26 października w świetlicy 
wiejskiej w Rypałkach Prywatnych 
i miały na celu nabycie wiedzy i 
praktycznych umiejętności na te-
mat sztuki serowarstwa. Wykład i 
praktyczne zajęcia dla 20 kobiet z 
gminy Rypin poprowadził Krzysz-
tof Jaworski – serowar z wielolet-
nią praktyką w zakresie wyrobu 

serów, prowadzenia warsztatów 
i pokazów na terenie całej Polski, 
twórca dwóch książek o tematyce 
serowarstwa. Uczestnicy nauczy-
li się wyrobu czterech rodzajów 
sera. Warsztaty zakończyły się ich 
degustacją w połączeniu z różny-
mi dodatkami, zarówno słodkimi 
jak i wytrawnymi.

(red), fot. UG Rypin

wyjątkowe nagrody rozdane
RYPIN  W sobotnie popołudnie kilkudziesięciu mieszkańców powiatu rypińskiego odebrało wygraną 
gęsinę ufundowaną przez urząd marszałkowski. Zwycięzcy nie kryli radości

R E K L A M A

Od kilku lat samorząd na-
szego województwa z powodze-
niem przeprowadza i organizuje 
kampanię pod hasłem: ,,Kujaw-
sko-Pomorska gęsina na św. 
Marcina”. W konkursach prze-
prowadzonych na łamach re-
gionalnych i lokalnych mediów 
mieszkańcy regionu wygrali już 
ponad 2 tys. świeżych, gęsich 
tuszek przekazanych przez mar-
szałka Piotra Całbeckiego. Gęś 
można było wygrać w konkursie 

organizowanym także przez ty-
godnik CRY. Jedną z takich osób 
była Zofia Liszewska.

– Cieszę się z wygranych 
tuszek. Jedną upiekę w całości, 
a drugą podzielę i podaruję sy-
nom – mówi Zofia Liszewska.

Gęsinę wydawano w minio-
ną sobotę na placu przed Rypiń-
skim Domem Kultury. Laureaci 
konkursów, po otrzymaniu gęsi, 
nie kryli swojego zadowolenia. 
– Pierwszy raz udało mi się coś 

wygrać w konkursie – przyznaje 
Andrzej Majorkowski z Bobrowa. 
– Wystarczyło wejść na stronę 
internetową, zalogować się i od-
powiedzieć na proste pytanie.

– Przyrządzę pyszną gęś 
pieczoną z jabłkami i nadzie-
niem z podrobów – mówi Rena-
ta Kamińska. – Staram się zdro-
wo odżywiać, dlatego co jakiś 
czas spożywam mięso z gęsi.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Gęsiny starczyło dla wszystkich Michał Daczko z małżonką Państwo Kamińscy z Ostrowitego

Państwo Pesta z nagrodą

Pani Ania z wujkiem
Zofia Liszewska z wygranej gęsiny 
przygotuje smaczny obiad

Najstarszym uczestnikiem konkursu 
był pan Józef z Wąpielska

Andrzej Majorkowski odebrał 
swoją gęsinę
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piknik z gęsiną w roli głównej
RYPIN  W minioną sobotę w Rypinie odbył się coroczny piknik rodzinny pod hasłem „Na świętego Marcina 
najlepsza gęsina z Rypina”. Liczne atrakcje przyciągnęły wielu mieszkańców miasta i okolic

Imprezę tradycyjnie zorga-
nizowano w hali widowiskowej 
Rypińskiego Centrum Sportu. 
W bogatym programie bloku ar-
tystycznego każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Przybyli na piknik 
rodzice mogli podziwiać występy 
swoich pociech. Na scenie umie-
jętności taneczne prezentowały 
przedszkolaki z miejskich placó-
wek. Wyjątkowy układ taneczny 
zaprezentowali również człon-
kowie Dziecięco-Młodzieżowej 
Grupy Estradowej z Rypina. Przed 
publicznością wystąpiły również 

panie z klubu seniora „Wrzosy” 
oraz „Srebrny Włos”.

Wśród atrakcji był również 
koncert Miejskiej Orkiestry Dętej 
z Rypina. Tradycyjnie w ramach 
pikniku przygotowano degustacje 
potraw z gęsi. Odwiedzający mo-
gli skosztować pysznych dań, któ-
re przygotowały m. in. panie z kół 
gospodyń. Nie zabrakło również 
stoisk rękodzielniczych. Ponadto 
zorganizowano liczne warsztaty 
i konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami.

– Na piknik przyszłam po raz 

pierwszy i muszę przyznać, że 
jestem mile zaskoczona wieloma 
atrakcjami – opowiada miesz-
kanka Rypina. – Skosztowałam 
smacznych potraw z gęsiny, a te-
raz idę odwiedzić stoiska z rę-
kodziełem. Kto wie, może kupię 
ozdoby na święta.

Sobotnią imprezę zorgani-
zowano przy udziale i wsparciu 
Urzędu Miasta Rypin oraz Mu-
zeum Ziemi Dobrzyńskiej i Rypiń-
skiego Domu Kultury.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Zabawę uświetnił koncert Miejskiej Orkiestry Dętej z Rypina Pod sceną chwilami było tłoczno

Występy przedszkolaków dostarczyły wszystkim wiele radości

Reprezentacja KGW Balin
Imprezę otworzyli: burmistrz Paweł Grzybowski i An-
drzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej Stoisko Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie

Występ klubu seniora „Srebrny Włos” Przedszkole Miejskie nr 3 „Niezapominajka”

Gmina Brzuze

Wdrażają młodych w kodowanie
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem wzięła udział w Code Week, czyli Europejskim 
Tygodniu Kodowania.

CODE WEEK 2018 to już szó-
sta edycja przedsięwzięcia związa-
nego z programowaniem. W tym 
roku Polska uplasowała się na 6. 
miejscu wśród krajów, organizując 

5352 wydarzenia. Szkoła Podstawo-
wa w Ostrowitem również wzięła 
udział w działaniach. Uczestnikami 
wydarzenia byli uczniowie klasy 
pierwszej oraz piątej.

– Cieszymy się, że  i my mieli-
śmy w tym swój udział. Uczniowie 
klasy pierwszej uczą się kodowania 
na zajęciach edukacji wczesnosz-
kolnej. Wiedzę na temat progra-

mowania zdobywają, biorąc udział 
w zajęciach komputerowych, pro-
jekcie ,,Szkoła jutra” oraz kółku 
matematyczno-informatycznym. 
O tym, że kodować można na każ-
dej lekcji, dowiedzieli się również 
uczniowie klasy piątej, szyfrując 
nazwy wyrobów papierniczych 
w czasie trwania techniki. W su-
mie wzięliśmy udział w piętnastu 
przedsięwzięciach związanych 
z kodowaniem i figurujemy na spe-
cjalnej mapie CODE WEEK – tłuma-

czy Anna Rafińska, wychowawczyni 
klasy pierwszej.

Inicjatywę od lat wspiera Mi-
nisterstwo Cyfryzacji. Szkoły coraz 
chętniej angażują się w przyswa-
janie umiejętności programistycz-
nych. Programista figuruje w więk-
szości zestawień typujących tzw. 
„zawody przyszłości”. Nauka kodo-
wania w wieku szkolnym  pozwa-
la rozwijać twórcze oraz logiczne 
myślenie.

(dr)
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Świętowali niepodległość
RYPIN  Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ulicami Rypina przeszedł korowód z pocz-
tami sztandarowymi, gośćmi oraz mieszkańcami. Punktem kulminacyjnym obchodów było złożenie kwia-
tów przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego

Niedzielne uroczystości 
rozpoczęła uroczysta msza św. 
w kościele pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego, której prze-
wodniczył  ks. infułat Marek 

Smogorzewski. Wyjątkową aka-
demię z okazji setnej roczni-
cy odzyskania niepodległości 
przygotowali uczniowie Zespołu 
Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmic-

kiego w Rypinie. Po modlitwie 
za ojczyznę uczestnicy obcho-
dów przeszli ulicami miasta do 
parku im. Józefa Piłsudskiego. 
Korowód przystanął na chwilę 
przy budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1, gdzie ofi-
cjalnie odsłonięto mural na jubi-
leusz odzyskania niepodległości. 
Kwiaty pod pomnikiem marszał-
ka złożyli przedstawiciele władz 
miasta, powiatu, gminy, a także 
dyrektorzy placówek oświato-
wych oraz zaproszeni goście.

– Spotkaliśmy się, by oddać 
hołd, pochylić głowy przed tymi, 
którzy za swoje bohaterstwo 
i patriotyczną postawę zapłacili 
najwyższą cenę – mówi wicesta-
rosta Marek Tyburski. – Nasze 
myśli, jak również słowa naj-
wyższego szacunku kierujemy 

w stronę kosynierów pod do-
wództwem Tadeusza Kościuszki, 
powstańców narodowych, żoł-
nierzy walczących na frontach 
I wojny światowej. Wielu z nich 
chwytając za bagnet, poświęciło 
swoje plany i marzenia. Wielu 
z nich już nigdy nie powróciło do 
wolnej Polski, ginąc na polach bi-
tewnych. Nie sposób zapomnieć 
o ludności cywilnej działającej 
w konspiracji oraz artystach 
i politykach, którzy mimo agresji 
okupantów nie zamierzali pod-
dać się procesowi depolonizacji. 
Ryzykowali własne życie, ucząc 
się ojczystego języka, śpiewa-
jąc pieśni narodowe, kultywując 
wielopokoleniowe dziedzictwo 
naszego narodu. Swoją działal-
nością i niezłomnością przypo-
minali tym, którzy tracili nadzie-

ję, że polski duch wolności nie 
umarł. 11 listopada to dzień, któ-
ry jak żaden inny skłania nas do 
refleksji nad istotą patriotyzmu. 
Rzeczpospolita Polska przelana 
krwią naszych rodaków, nazna-
czona męstwem i ofiarnością 
powinna stanowić dla nas powód 
do dumy. Naszym zadaniem jest 
pielęgnowanie bogactwa histo-
rycznego, obyczajowego i kultu-
ralnego ziemi ojczystej. Z dumą 
manifestujmy nasze przywią-
zanie do flagi, godła i symboli 
narodowych. Dzisiejsze uroczy-
stości, złożone kwiaty, państwa 
obecność, za którą serdecznie 
dziękuję to także wyraz szcze-
gólnego patriotyzmu.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

W trakcie uroczystości oficjalnie odsłonięto pamiątkowy mural

W obchodach licznie uczestniczyli mieszkańcy RypinaMszę świętą odprawił ks. infułat Marek Smogorzewski

Przemarsz korowodu pod pomnik Józefa Piłsudskiego
Akademię przygotowali uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana 
Chełmickiego w Rypinie.

Nie zabrakło pocztów sztandarowych
Kwiaty pod pomnikiem Marszałka złożyli 
m.in. przedstawiciele władz miasta …oraz władze gminy Rypin
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Już prawie połowa zwolnień to e-ZLA

Tylko od początku roku zostało wystawionych już 5,6 mln 
elektronicznych zwolnień lekarskich. Blisko 50 proc. wszyst-
kich L4 jest wydawanych właśnie tą drogą. To ułatwienie 
dla pacjentów, przedsiębiorców i lekarzy. Od 1 grudnia e-ZLA 
będą obowiązkowe. Od niedawna e-zwolnienia mogą wysta-
wiać także pielęgniarki i sekretarki medyczne w roli asysten-
tów medycznych. 
We wszystkich oddziałach ZUS działają doradcy i koordyna-
torzy e-ZLA. Lekarze mogą liczyć na pomoc zakładu – szko-
lenia dla lekarzy zostały już przeprowadzone w 20 tys. pla-
cówek medycznych.

Będą szczepienia 

W ubiegłym tygodniu Sejm RP odrzucił oby-

watelski projekt ustawy, który obejmował 

likwidację obowiązku szczepień ochronnych. 

Za odrzuceniem opowiedziało się 354 po-

słów, 10 było przeciw, 16 osób wstrzymało 

się od głosu. Wcześniej projektu nie poparły 

też sejmowe komisje zdrowia, polityki spo-

łecznej i rodziny. Przygotowało go Ogólno-

polskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepie-

niach STOP NOP. 

RPO na innowacje w przedsiębiorstwach 

Pod koniec listopada ruszają konkursy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w których mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu będą mogły uzyskać środki na 
innowacje. Konkursy będą przebiegać jednocześnie dla przedsiębiorstw 
przemysłowych i usługowych. Dla tych pierwszych do podziału jest 
52,5 mln zł, dla drugich 17,5 mln zł. Każda z wyłonionych w konkursach 
firm może otrzymać tzw. dotację zwrotną w wysokości do 500 tys. zł. 
Mimo takiej nazwy, pieniądze nie zawsze będzie trzeba oddawać. Naj-
lepiej ocenieni wnioskodawcy podpiszą umowę, w której określone będą 
dwa wskaźniki: pierwszy dotyczący liczby nowych miejsc pracy, drugi 

odnoszący się do stosunku przychodów ze sprzedaży nowych lub udo-
skonalonych produktów/usług do wartości wnioskowanego wsparcia. 
Jeśli po zakończeniu projektu oba wskaźniki zostaną spełnione, firma 

zachowa całą dotację.

Podwyżki dla służb 

W czwartek 8 listopada minister Joachim Bru-dziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję pro-testacyjną związków zawodowych funkcjona-riuszy. W ramach wypracowanej umowy, od  1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb pod-ległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie  500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. Resort spraw wewnętrznych zobowiązał się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjona-riusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym 

Uruchomiona zostanie ogólnokrajowa telefoniczna „Linia Pomocy 
Pokrzywdzonym”, gdzie będzie można anonimowo uzyskać infor-
mację o możliwości pomocy, także umówić się na spotkanie w do-

wolnym punkcie na terenie całej Polski. Za pośrednictwem specjalnej 
linii możliwe będzie uzyskanie szybkiej porady psychologicznej i praw-
nej. Do kontaktu posłuży też adres e-mail. To znaczne ułatwienie dla 
osób poszukujących pomocy. Obecnie funkcjonują różnego rodzaju 
linie telefoniczne, np. „Niebieska linia”, ale nie mają one charakteru 
ogólnokrajowego i kompleksowego oraz nie umożliwiają skierowania 
do dowolnego ośrodka.

Poznaj swoje konto w ZUS

Co roku ZUS wysyła do ubezpieczonych in-
formację o stanie konta. Dla wielu osób może 
być ona zbyt skomplikowana, a przez to mało 
czytelna. Dlatego Inspektorat ZUS w Lip-
nie organizuje Drzwi Otwarte – Twoje konto 
w ZUS. W trakcie indywidualnych konsultacji 
będzie można zasięgnąć informacji o stanie 
konta ubezpieczonego w ZUS, subkonta. ZUS 
zaprasza 16 listopada w godz. 9.00-11.00 do 
siedziby inspektoratu przy ul. Mickiewicza 43.

Wsparcie rolników 

Ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 
na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią. Ze 
wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rol-
nicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk 
trzody chlewnej. Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym 
okresie realizacji PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed roz-
przestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wysokość do-
finansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. 
kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Druga grupa to spółki wodne 
lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posia-
dający grunty rolne. Mogą one otrzymać maksymalnie 500 tys. zł w ca-
łym okresie realizacji PROW 2014-2020 na inwestycje w urządzenia zapo-
biegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź. Także w tym przypadku 
limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wnioski 
można składać w oddziałach regionalnych ARiMR do 4 grudnia 2018 r. 
osobiście bądź przez upoważnioną osobę lub nadać przesyłką rejestrowaną 
na poczcie.
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Jabłka 
a sprawa polska

SADOWNICTWO  Niskie ceny jabłek wymusiły na sadowni-
kach dramatyczne decyzje. Część owoców nie trafi na sprzedaż, 
bo nawet ich transport byłby nieopłacalny. Rolnicy w obliczu 
klęski postanowili osobiście promować modę na jedzenie ja-
błek

Owoce był rozdawane 9 listo-
pada w kilku polskich miastach. 
Akcji towarzyszyło hasło „Poczuj 
smak, poczuj dumę” i miała ona 
związek z obchodami 11 listopa-
da. Sadownicy chcą w ten sposób 

zmienić upodobania polskich kon-
sumentów i zachęcić, by zamiast 
egzotycznych owoców kupowali 
polskie jabłka. Druga akcja prze-
prowadzona przez Związek Sa-
downików RP polega na podjęciu 

nietypowego wyzwania i zjedze-
niu 100 jabłek w ciągu 100 dni. 

– Polska jest idealnym miej-
scem do uprawy tych owoców ze 
względu na specyficzne warunki 
klimatyczne – czyli słoneczne, 
ciepłe dni i zimne noce, dzięki 
którym nasze jabłka mają niepo-
wtarzalny, słodko-kwaśny smak. 
Nie skosztujecie go w owocach 
importowanych. W dobie kryzysu, 
w jakim znaleźli się obecnie pol-
scy sadownicy gorąco zachęcam 
do wspierania rodzimej produk-
cji i polskich sadowników – mó-
wił Mirosław Maliszewski, prezes 
Związku Sadowników RP.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Na maty, bramy i płoty
Do 4 grudnia rolnicy mogą starać się o pomoc przy inwestycjach, które zwiększą 
ochronę gospodarstw przez afrykańskim pomorem świń.

Bioasekuracja

Wnioski przyjmuje oddział 
regionalny Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Maksymalnie rolnik otrzyma 100 
tys. zł. Dofinansowanie inwestycji 
to nie więcej niż 80 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. Jest jed-
nak ważne obostrzenie: wsparcie 
przysługuje tylko rolnikom po-
siadającym nie mniej niż 50 sztuk 

trzody chlewnej. 
Co można wykonać za zdo-

byte pieniądze? Najważniejsze to 
ogrodzenie chlewni, by wykluczyć 
przedostawanie się w jej pobliże 
dzików. To one roznoszą wirus 
ASF. Inne urządzenia służące bio-
asekuracji to m.in. brama, kur-
tyna, niecka dezynfekcyjna lub 
specjalny tunel. Brama bioase-

kuracyjna to proste urządzenie, 
które ma za zadanie dezynfeko-
wać wjeżdżające na teren gospo-
darstwa pojazdy. W ramie bra-
my umieszczone są dysze, które 
spryskują powierzchnię pojazdu. 
Minusem bramy jest jej cena – 
wynosi 15 tys. zł. 

(pw)

Ciekawostki

Owoc zamiast cukru 
Jedna z brytyjskich firm próbuje znaleźć nowe za-
stosowanie dla jabłek. Mają po przerobieniu zastąpić 
cukier i tłuszcz. 

Firma, o której mowa otrzyma-
ła już 350 tys. funtów pomocy od 
brytyjskiego rządu, który dostrzegł 
potencjał tego pomysłu. Idea polega 
na przerobieniu wytłoczyn jabłko-
wych, które powstają np. po użyciu 
jabłek do produkcji cydru, soków 
itp. Dotychczas w Wielkiej Brytanii 
takie pozostałości wykorzystywa-
no na paszę dla zwierząt. Powstał 
jednak pomysł przerabiania ich na 
proszek lub pastę i dodawania do 

produktów spożywczych. Proszek 
miałby zastępować tłuszcz i cukier. 

Co czwarty dorosły i 30 proc. 
dzieci w Wielkiej Brytanii cierpi na 
nadwagę. Winny temu jest m.in. 
przemysł spożywczy oparty na 
cukrze i sztucznych słodzikach. 
Na pierwszy ogień wytłoczynowy 
proszek z jabłek miałby zastąpić 
tłuszcz i cukry w daniach serwowa-
nych w stołówkach szkolnych.

(pw)

Rynek

Świnie stale w dołku
Niskie ceny utrzymują się w skupach żywca wieprzo-
wego w naszym województwie. Sprawą zaniepokojo-
na jest izba rolnicza. 

W opinii izby rolniczej, obecne 
ceny nie gwarantują zwrotu ponie-
sionych kosztów. W pewnym mo-
mencie cena skupu spadła do 3,6 zł. 
Oprócz niskich cen skupu, hodow-

ców dobijają także wysokie koszty 
produkcji. Drogie są pasze, ponie-
waż tegoroczna susza negatywnie 
odbiła się na zbiorach. Oznacza to 
także, że rolnicy musieli dokupywać 

zboże, by produkować własne pa-
sze, ponieważ ich własne plony nie 
były wystarczające. Przedstawiciele 
izby rolniczej zwracają także uwagę 
na to, że obecnie nie ma problemu 
ze sprzedażą świń, ponieważ jest 
ich mniej niż kilka lat temu. Spadek 
pogłowia o kilka milionów spowo-
dował konieczność importu mięsa 
z zagranicy. 

Rolnicy z naszego wojewódz-
twa mają kilka pomysłów na zwięk-
szenie opłacalności produkcji trzo-
dy chlewnej. Pierwszym jest skup 
interwencyjny, kolejnym utworze-
nie funduszu stabilizacji dochodów 
dla producentów świń. Państwo 
powinno także lepiej przyjrzeć się 
importowi warchlaków i prosiąt 
oraz zwiększyć nadzór nad jakością 
importowanego mięsa. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Pieniędzy starczyło
Dobra wiadomość dla tych rolników, którzy latem 
składali wnioski o pieniądze na modernizację gospo-
darstw rolnych. Wystarczyło dla wszystkich. 

Finanse

Nabór wniosków trwał od  
28 czerwca do 27 lipca. Złożono ich 
867 i wkrótce okazało się, że pie-
niędzy starczyło dla wszystkich 
tych, których wnioski przekroczyły 
minimalny próg punktowy. Tylko  
52 aplikacje nie uzyskały minimum 
4 pkt. 

Pieniądze na modernizację 
dotyczyły trzech segmentów: pro-
dukcji prosiąt, produkcji mleka, 
bydła mięsnego. Rolnicy zajmują-

cy się chowem prosiąt mogli sta-
rać się maksymalnie o 900 tys. zł, 
a pozostali o 500 tys. zł. Poziom 
dofinansowania wynosi standar-
dowo 50 proc. poniesionych kosz-
tów kwalifikowanych. Może on być 
wyższy i wynieść 60 proc., ale tylko 
w przypadku, gdy o pomoc ubiega 
się młody rolnik lub gdy wniosek 
o wsparcie składa wspólnie kilku 
rolników.

(pw)

Koncentracja 
niejedno ma imię 
Samorząd rolniczy zajął się sprawą nadmiernej kon-
centracji gospodarstw rolnych. W skrócie chodzi o to, 
że silne gospodarstwa mają przewagę nad małymi 
rodzinnymi. Teoretycznie państwo chroni te ostatnie 
i premiuje je, ale w prawie pozostaje tylko ogólny za-
pis o „zapobieganiu nadmiernej koncentracji nieru-
chomości rolnych”. 

Grunty rolne

Faktycznie prawo mówi dość 
ogólnie o nadmiernej koncentra-
cji gruntów. Jest to klauzula ge-
neralna, która daje pewną swo-
bodę w interpretacji. Dopiero  
30 marca 2017 roku ustalono, że 
nabywcą nieruchomości rolnej 
powinien być rolnik indywidu-
alny. Jest to więc forma obrony 
przed koncentracją ziem w rę-
kach np. koncernów spożyw-
czych itp. Dodatkowo ustawa 
o kształtowaniu ustroju rolnego 
wprowadza definicję gospodar-
stwa rodzinnego - powierzchnia 
gruntów nie może przekroczyć 
300 hektarów. Granica 300 ha 
dotyczy także nabywania ziemi.  

W dalszym ciągu nasz kraj 
jest bardzo zróżnicowany pod 

względem gospodarstw. Nad-
mierna koncentracja gruntów na 
Pomorzu Zachodnim jest zupeł-
nie czymś innym niż np. w Ma-
łopolsce, gdzie średnia wiel-
kość gospodarstwa to zaledwie  
4 hektary. Na tzw. ziemiach od-
zyskanych średnia wielkość go-
spodarstwa to aż 30 hektarów. 
W niektórych, szczególnie uza-
sadnionych przypadkach, można 
dopuścić nabycie nieruchomości 
rolnej, nawet jeżeli miałaby nie-
znacznie zostać przekroczona 
powierzchnia 300 ha użytków 
rolnych (np. przy sprzedaży zor-
ganizowanego gospodarstwa ry-
backiego ze stawami w układzie 
paciorkowym).

(pw)
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni moż-

na oglądać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej 
od 8 września do końca roku zwiedzający mogą poznać historię Szafarni 
i dworku, a także dowiedzieć się, jak na przestrzeni lat zmieniał się ośro-
dek. Proces przemiany instytucji ukazuje kalendarium oraz archiwalne zdjęcia 
przedstawiające poprzedni wygląd pomieszczeń i pałacu. Z kolei w bibliotece 
dostępne są dawne kroniki ośrodka i księgi pamiątkowe dokumentujące arty-
stów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni organizuje I Wojewódzki Konkurs Lite-
racki dla szkół podstawowych pt. „Słowem o Szafarni”. Zgłoszenia są przyj-
mowane do 21 grudnia. Na konkurs należy przesłać opowiadanie na temat 
„Nieznana przygoda Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w 1824 
roku”. Zadaniem uczestników jest opisanie wymyślonego wydarzenia, które 
mogłoby przydarzyć się młodemu kompozytorowi podczas letniego pobytu 
w posiadłości Dziewanowskich. W pracy powinny znaleźć się jednak nawią-
zania do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

 Wąbrzeźno
 16 listopada o godzinie 17.00 w WDK zostaną zorganizowane warsztaty 

decoupage. Zajęcia skierowane są do małych artystów, którzy lubią kreatyw-
nie i ciekawie spędzać wolny czas. Tym razem uczestnicy poznają technikę 
zdobienia – decoupage. Celem warsztatów jest między innymi rozwijanie ak-
tywności twórczej oraz kształtowanie warsztatu pracy poprzez poznawanie no-
wych form plastycznych i technicznych. Możliwość samodzielnego zrobienia 
danego przedmiotu jest bardzo ważnym elementem w pracy małego dziecka 
i zazwyczaj angażuje go bez reszty. Twórcza zabawa to niewątpliwie dobry 
sposób na jesienne popołudnie. Koszt warsztatów wynosi 20 zł/os. Zapisy 
w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 (obowiązuje 
kolejność zgłoszeń).

 Wąbrzeski Dom Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
zapraszają do udziału w XI edycji konkursu recytatorskiego: „Jan Paweł II 
i Zbigniew Herbert”. Spotkanie z poezją odbędzie się 23 listopada o godz. 
10.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury. Mogą wziąć w nim udział uczniowie kl. 
VII i VIII szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. 
Każdy z uczestników zaprezentuje dwa wiersze o Polsce, jeden autorstwa św. 
Jana Pawła II oraz drugi Zbigniewa Herberta. 

 25 listopada o godzinie 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu 
Kultury na koncert „Pocket Concerts – Zielona Gęś na herbatce u Starszych 
Panów”. – Mimo upływu lat, szlagiery ubiegłego wieku są ciągle popular-
ne, mają swoich wiernych słuchaczy i miłośników, nie tylko wśród starszego 
pokolenia – opowiada Dorota Otremba z WDK. – Artyści Poznańskiej Funda-
cji Fabryka Sztuki postarają się powrócić do tamtego wyjątkowego klimatu, 
przede wszystkim przypominając niezapomniane piosenki, tworzone zarówno 
na potrzeby polskiego kina, jak i spektakli kabaretowych. W oparach absur-
du przypomną także, czym żyła ówczesna, artystyczna bohema – atmosferę 
słynnych kawiarń i klubów, klimat słownych igraszek. A wszystko po to, by 
poczuć się jak za dawnych lat. Bilety do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. 
w godz. 12.00-16.00 w cenie 25 zł/os., natomiast cena biletów grupowych 
(grupa od 15 osób) wynosi 20 zł/os. 

 Już po raz jedenasty WDK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” – teksty 
Jacka Cygana i nie tylko… Impreza odbędzie się 2 grudnia o godz. 10.00 
w Wąbrzeźnie. Każdy z uczestników musi zaprezentować dwa utwory, w tym 
jeden obowiązkowo z repertuaru Jacka Cygana. Podczas prezentacji jury 
zwracać będzie uwagę m.in. na umiejętności wokalne, muzykalność, autorską 
interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 
listopada (decyduje data wpływu do WDK). Więcej informacji w Dziale Ani-
macji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071. 

 Rypin
 Na 18 listopada w Rypińskim Domu Kultury zaplanowano koncert piose-

nek i pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych w wykonaniu Ludowego 
Zespołu Artystycznego KASZTELANKA z Sierpca. Początek o 18.00. Wstęp 
wolny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Powrót Meli koteluk
MUZYKA  „Migawka” to trzecia płyta Meli Koteluk, którą 
artystka wraca po dwóch latach przerwy i która w warstwie 
tekstowej porusza trzy ważne obszary codziennego doświad-
czenia – miłości, wolności i śmierci

Na płycie znalazło się 11 utwo-
rów, które powstały w nieśpiesznej 
atmosferze, z dala od codziennego 
zgiełku. Dominuje umiarkowane 
tempo, całość zawiera dużo prze-
strzeni, którą tworzy przemyśla-
nie dobrane instrumentarium. 
Mela Koteluk w kolejnej muzycz-
nej opowieści sięga do doświad-
czeń i refleksji zebranych podczas 
dwuletniej przerwy, opowiadając 
w charakterystycznych dla siebie 
metaforach o miłości, wolności 
i śmierci. 

Muzycznie płyta jest swe-
go rodzaju eksperymentem – 
wszystkie utwory zostały nagrane 
na poziomie 432 herców. To czę-
stotliwość charakterystyczna dla 
dźwięków natury: szumu drzew 
i fal, śpiewu ptaków. To strój nie-
co cichszy i łagodniejszy dla ucha. 
Organiczność płyty i odniesienia 
do przyrody są spójne ze stylem 

życia Meli – tam znajduje inspira-
cje do pracy twórczej. 

– Można powiedzieć, że „Mi-
gawka” to organiczna płyta, natu-
ralna – dająca oddech wtedy, gdy 
jesteśmy przebodźcowani nadmia-
rem informacji spływających na 
nas każdego dnia i co do których 
nie mamy pewności, że są w ogóle 
prawdziwe. Ten album, także po-
przez tematy, jakie na nim poru-
szam i z którymi zmierzyłam się 
po swojemu, jest na pewno bar-
dziej świadomy. Pisząc i kompo-
nując stawiałam też sobie ważne 
dla mnie pytania: jak chciałabym 
przeżyć życie? Na czym naprawdę 
mi zależy? Gdzie leży mój punkt 
oparcia? – mówi Mela Koteluk. 

Autorką tekstów jest Mela. Za 
muzykę odpowiada cały zespół 
w składzie: Mela Koteluk – głos, 
Tomek „Serek” Krawczyk – gita-
ry; Tomek Kasiukiewicz – instru-

menty klawiszowe, Robert Rasz 
– perkusja; Piotr Zalewski – basy. 
Gościnnie w nagraniu płyty udział 
wzięli:  Sandra Kopijkowska – 
harfa; Fair Play Quartet; Skubas 
– chóry. Współautorem słów do 
piosenki „Odlatujemy”, napisa-
nych wspólnie z Melą, jest Robert 
Rient. 

Producentem płyty jest Ma-
rek Dziedzic, za mix i mastering 
odpowiada Leszek Kamiński.  Au-
torką projektu graficznego płyty 
jest Joanna Skiba, autorem zdjęć 
– Adam Pluciński.

Mela Koteluk obecnie jest 
w trasie koncertowej promującej 
Migawkę. Więcej informacji o kon-
certach można znaleźć: www.me-
lakoteluk.pl / www.facebook.com/
melakoteluk. 

(ToB)
fot. Adam Pluciński/ 

materiały promocyjne

Kino

Nowości w Wąbrzeźnie
W sobotę 17 listopada Wąbrzeski Dom Kultury odwiedzi Profesjonalne Kino Ob-
jazdowe. W programie m.in. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, „Planeta singli 
2” i „Kler”. 

Seanse wyświetlane będą na 
profesjonalnym sprzęcie pro-
jekcyjnym, w najwyższej jakości 
obrazu i dźwięku, z wykorzysta-
niem nowoczesnych technolo-
gii.

O 10.00 będzie można obej-
rzeć film „Dywizjon 303. Histo-
ria prawdziwa”. To oparta na 
faktach historia polskich asów 
przestworzy, inspirowana be-
stsellerem Arkadego Fiedlera 
o tym samym tytule. Polscy lot-
nicy, początkowo niedoceniani 
i wyśmiewani, stają się legen-
dą. W ramach Królewskich Sił 
Powietrznych Wielkiej Brytanii 
(RAF-u) tworzą elitarną jednost-
kę – Dywizjon 303.

W południe warto wybrać 
się na „Zegar Czarnoksiężnika”. 
Dwukrotna laureatka Oscara 
Cate Blanchett gra w przygodo-
wej opowieści fantasy o konse-
kwencjach igrania z wiecznością. 
O 14.00 na ekranie pojawi się 
kolejna propozycja dla całych 
rodzin – „Hotel Transylwania 3”. 

O 16.00 i 18.15 zostanie wy-
świetlona „Planeta Singli 2”. To 
jeden z najbardziej oczekiwa-
nych filmów tego roku – konty-
nuacja hitu, w którym zakochały 
się miliony widzów. Na kinowe 
ekrany powrócili Maciej Stuhr 
i Agnieszka Więdłocha jako para, 
której losy połączyła randkowa 
aplikacja. Na ekranie nie zabrak-

nie wybuchowego małżeństwa 
granego przez Weronikę Książ-
kiewicz i Tomasza Karolaka. Na 
zakończenie, o 20.30, w WDK za-
gości „Kler” w reżyserii Wojcie-
cha Smarzowskiego. 

Przedsprzedaż biletów on-
line oraz więcej szczegółów: 
https://ekobilet.pl/profesjonal-
nekinoobjazdowe/w-dniu/2018-
11-17. 

Rezerwacje telefoniczne 
biletów na seanse w Wąbrzeź-
nie pod numerem telefonu:  
(22) 357 78 00 – przyjmowane są 
do piątku w godzinach 10.00-
15.00.

(ToB)





Czwartek, 15 listopada 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 365 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 57 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 85 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 7 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 126 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Macierzyństwo w świecie  
 zwierząt odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 366 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 57 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 58 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Polska - Czechy Piłka nożna
18:50 Polska - Czechy Piłka nożna
19:00 Polska - Czechy Piłka nożna
19:50 Wiadomości
20:25 Pogoda
20:30 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 261 s. 20 - serial
21:35 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 90
23:00 The Wall. Wygraj marzenia
23:05 Magazyn kryminalny 997 odc. 29
23:50 Ocaleni odc. 33 
01:00 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 75

05:10 Ukryta prawda odc. 387 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 162 - serial 

07:10 Szpital odc. 443 - serial 

08:10 Dr House odc. 5 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 211 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 163 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 617 - serial 

14:55 Szpital odc. 444 - serial 

15:55 Dr House odc. 6 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 2 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 67 - serial 

18:25 Brzydula odc. 68 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 212 - serial 

20:00 Błękitna fala - film

22:15 Porwani odc. 6 s. 1 - serial

23:15 To skomplikowane - komedia

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  

 milionerem? odc. 3

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 14 - serial

07:35 Przygody Kota w butach 

 odc. 15 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 63

09:00 Septagon odc. 3 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 33

11:25 Benny Hill odc. 8, Rozrywka 

12:00 Detektywi w akcji odc. 28 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 29 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 191

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 482 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 51 - serial 

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 51 - serial 

18:00 Septagon odc. 4 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 483 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 252 - serial

21:00 Oko za oko odc. 14 - serial 

22:00 Helikopter w ogniu - dramat

06:00 Kontrakt na miłość odc. 69 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 92
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 61 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
20:00 Straszny film 4 - komedia
21:45 Kłamca, kłamca - komedia
23:25 Seksualni, niebezpieczni 
 - komedia
01:20 Następny proszę! odc. 7

07:40 Wydarzenie aktualne
08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1379
08:30 Docent H. - film
09:00 Znieważona ziemia - dramat
11:00 Polskie drogi odc. 4 - serial
12:20 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1379
12:40 Mała wielka miłość - komedia
14:45 Taśmy Kultury odc. 7
14:55 Taśmy Kultury odc. 8
15:15 Informacje kulturalne
15:40 Mistrz - film
17:10 U pana Boga za piecem 
 - komedia
18:55 Którędy po sztukę odc. 80
19:05 Pegaz odc. 112
19:45 Nieprawdopodobnie elastyczny  
 człowiek - film
19:50 Nie trać głowy - film
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Wstęp do filmu odc. 124
20:25 Front zachodni 1918 - dramat
22:10 Pojedynki stulecia odc. 11
22:40 Klucz do Salvadora Dalego - film
23:50 Scena klasyczna odc. 37
00:45 Męskie sprawy - film

06:50 Był taki dzień odc. 350
06:55 Noce i dnie odc. 5 - serial 
08:00 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 21 - serial
08:35 #dziedzictwo odc. 2
09:20 Fotograf snów - film o Ryszardzie  
 Horowitzu - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 10
11:20 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial
12:25 Ziemia obiecana odc. 3 - serial 
13:30 Dawne światy odc. 1 - film
14:35 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 5 - serial
15:40 Szkocki sen o Kanadzie - film
16:45 Stanisława Brzozowskiego życie  
 wśród skorpionów - film
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki
18:55 Noce i dnie odc. 6 - serial 
20:00 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 3 - serial
20:40 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 4 - serial
21:20 Dyktator: Zajęcie dla wariatów  
 - film
22:20 Spór o historię odc. 147
23:00 Szerokie tory odc. 116
23:35 Cała prawda o Grekach 
 odc. 2 - film
00:50 Sensacje XX wieku odc. 59

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Mama Antonia - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Złota Góra - park miniatur  
 sakralnych
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Z wiarą na głęboką wodę - film
14:00 Geniusz stworzenia - film
15:15 Kruszynka - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło” 
17:05 Alternatywa dla in vitro
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 10 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 720 - serial 
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 7
07:20 Na sygnale odc. 156 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 215
11:25 Rodzinka.pl odc. 53 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1941 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 78
14:10 Nabożeństwo ekumeniczne 
 - Święto Niepodległości
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 720 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 54 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 202 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 89 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1941 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1942 - serial 
20:45 Doktor Foster odc. 6 s. 2 - serial 
21:50 Mów mi Dave - film
23:20 Na sygnale odc. 206 - serial 
23:55 Facet na miarę - komedia
01:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2330

11:00 Ukryta prawda odc. 973 - serial

12:00 Szpital odc. 862 - serial

13:00 Szkoła odc. 625 - serial

14:00 19+ odc. 326 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8

15:30 Szkoła odc. 626 - serial 

16:30 19+ odc. 327 - serial 

17:00 Szpital odc. 863 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 974 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 2

19:50 Uwaga! odc. 5495

20:10 Doradca smaku odc. 10 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2781 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 215

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 18

22:30 Jeszcze raz - komedia

00:25 Pod powierzchnią odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 720 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 721 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 14 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 777 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 58 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 724 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2761 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 650 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3759
16:30 Na ratunek 112 odc. 293 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 283 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2762 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 313 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 129
21:10 Przyjaciółki odc. 145 - serial 
22:10 Lot - thriller

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Polskie drogi 10:20 Sensacja XXI wieku

05:55 Na dobre i na złe 15:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Uzależniony od alkoholu pilot mimo awarii 
maszyny bezpiecznie ląduje, ratując życie  
96 osobom. Grozi mu więzienie, bo okazuje 
się, że znajdował się pod wpływem substancji 
odurzających.

Anne Marie przygotowuje się do ważnych zawodów 
w windsurfingu. Zakochuje się w chłopaku, który 
odrywa ją od treningów. Bohaterka staje przed 
wyborem – wymarzona wygrana, czy osobiste 
szczęście.

„Błękitna fala”
(2002r.) TVN 7 20:00

„Lot”
(2012r.) Polsat 22:10



Piątek, 16 listopada 2018

14:00 Elif

05:40 Elif odc. 366 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 58 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 86 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 8 s. 1 - serial
10:50 Kulisy paryskiego luksusu - film
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 1
12:50 Chiński dziki zachód - film
14:00 Elif odc. 367 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 90
16:05 Wieczna miłość odc. 59 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
17:55 Puchar Świata w Wiśle Skoki  
 narciarskie
18:00 Puchar Świata w Wiśle Skoki  
 narciarskie
19:20 Puchar Świata w Wiśle Skoki  
 narciarskie
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 45
21:30 Big Music Quiz odc. 21
22:35 Manchester by the Sea - dramat
01:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 29

05:10 Ukryta prawda odc. 388 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 163 - serial 

07:10 Szpital odc. 444 - serial 

08:10 Dr House odc. 6 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 212 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 164 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 622 - serial 

14:55 Szpital odc. 445 - serial 

15:55 Dr House odc. 7 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 3 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 69 - serial 

18:25 Brzydula odc. 70 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 213 - serial 

20:00 Polowanie na mysz 

 - komediasensacyjna 

22:05 Szczęki - thriller 

00:35 Porwani odc. 6 s. 1 - serial

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 4
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 15 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 16 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 64
09:00 Septagon odc. 4 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 34
11:25 Benny Hill odc. 6
12:00 Detektywi w akcji odc. 30 - serial
13:00 Galileo odc. 714
14:00 Galileo odc. 715
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 483 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 52 - serial 
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 52 - serial 
18:00 Septagon odc. 5 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 11
21:00 Oko za oko odc. 13 - serial 
22:00 Oko za oko odc. 14 - serial 
23:05 Rekreator - film 
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 11

06:00 Kontrakt na miłość odc. 70 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 93
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 62 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial
17:00 Następny proszę! odc. 7
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
20:00 22 kule - film
22:15 Infiltrator - thriller 
00:25 Spartakus: Wojna potępionych  
 odc. 9 s. 3 - serial

07:40 Wydarzenie aktualne

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1378

08:35 Bardzo starzy oboje - film

09:10 U pana Boga za piecem 

 - komedia

11:00 Polskie drogi odc. 5 - serial

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1378

12:40 15. Wielkanocny Festiwal  

 Ludwiga van Beethovena

14:10 Którędy po sztukę odc. 80

14:20 Taśmy Kultury odc. 9

14:30 Taśmy Kultury odc. 10

14:50 Mleczna droga - film

16:35 Rekord świata - dramat

17:50 Prognoza pogody - film

19:25 Pojedynki stulecia odc. 11

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 112

20:25 Sobowtór - dramat

23:10 Ewolucja hip-hopu odc. 2 - serial

00:05 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 351
07:00 Noce i dnie odc. 6 - serial 
08:05 Taśmy bezpieki
08:40 Marzyciele odc. 16
09:20 Stanisława Brzozowskiego życie  
 wśród skorpionów - film
10:25 Sensacje XX wieku odc. 59
10:50 Stara granica - film
11:30 W poszukiwaniu Joanny d’Arc  
 - film
12:40 Ziemia obiecana odc. 4 - serial 
13:45 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 1 - film
14:40 Ramzes II - wielka podróż - film
15:50 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 8 - serial
16:55 Tam jest nasze życie - film
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:55 Noce i dnie odc. 7 - serial 
20:00 Zapomniany generał Tadeusz  
 Jordan Rozwadowski - film
21:05 Wojna o morza odc. 1 - film
22:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 51
22:40 Szerokie tory odc. 128
23:10 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 3 - serial
23:45 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 4 - serial
00:25 Sensacje XX wieku odc. 60

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 10 - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Kościół w potrzebie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Modlitwa o pokój - film
14:00 Bł. Maria Teresa Ledóchowska  
 - film
14:55 Słowo życia - rozważanie 
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. 34 - serial
17:00 Kościół w potrzebie
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Ziemia obiecana 
 odc. 8 s. 1 - serial 
23:00 Wielcy duchem - serial

06:00 Egzamin z życia odc. 12 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 30 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 157 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 216
11:25 Rodzinka.pl odc. 54 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1942 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 79
14:00 Coś dla Ciebie odc. 176
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 19 s. 2
15:00 Hity kabaretu odc. 23
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 55 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 203 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 90 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1942 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1943 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 249 - serial
22:20 Lubię to - kabaret Hrabi
23:00 Róża - dramat
00:45 Wymarzony kawaler - komedia

05:35 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 10 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2331

11:00 Ukryta prawda odc. 974 - serial

12:00 Szpital odc. 863 - serial

13:00 Szkoła odc. 626 - serial

14:00 19+ odc. 327 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8

15:30 Szkoła odc. 627 - serial 

16:30 19+ odc. 328 - serial 

17:00 Szpital odc. 864 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 975 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 3

19:50 Uwaga! odc. 5496

20:00 Fantastyczne zwierzęta i jak je  

 znaleźć - film

22:50 R.I.P.D. Agenci z zaświatów - film

00:45 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 722 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 723 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 15 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 778 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 59 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 725 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2762 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 651 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3760
16:30 Na ratunek 112 odc. 294 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 284 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2763 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 314 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 10
22:05 The Story of My Life. Historia  
 naszego życia odc. 8 s. 2 
23:05 Czas próby - dramat
01:45 Vendetta - film

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Koniec II wojny światowej, Mazury. Były żołnierz 
AK, Tadeusz, trafia do gospodarstwa żony 
zabitego podczas wojny oficera Wehrmachtu. 
Róża przyjmuje go chłodno, ale pozwala mu 
przenocować.

Sztorm przynosi ulewne opady deszczu i niszczy 
znajdujące się na morzu statki. Wśród nich jest 
tankowiec, który zostaje przełamany na pół. 
Marynarze muszą podjąć walkę o przetrwanie.

„Róża”
(2011r.) TVP 2 23:00

„Czas próby”
(2016r.) Polsat 23:05

10:25 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3373
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 76 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 52
09:20 Rodzinny ekspres odc. 56
09:50 Serce z żelaza - film
10:55 Korona królów odc. 124 - serial 
11:25 Korona królów odc. 125 - serial 
11:55 Korona królów odc. 126 - serial 
12:35 Rolnik szuka żony odc. 9 s. 5
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 195
14:10 Jak to działa? odc. 170
14:40 Gen innowacyjności odc. 16 s. 2
14:50 Spis treści odc. 28
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 261 s. 20 - serial
15:55 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
16:00 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:55 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
18:25 Drogi wolności odc. 11 - serial 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 37 s. 3 - serial 
21:30 Zniewolony - film
23:55 Pociąg śmierci do Denver 
 - thriller 
02:05 Manchester by the Sea - dramat

05:45 Ukryta prawda odc. 389 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 2 - serial

10:00 Brzydula odc. 61 - serial 

10:40 Brzydula odc. 62 - serial 

11:15 Brzydula odc. 63 - serial 

11:50 Brzydula odc. 64 - serial 

12:25 Miłość jest wszystkim 

 - kulisy produkcji

13:00 Beethoven IV - komedia

15:05 Polowanie na mysz 

 - komediasensacyjna 

17:15 Toy Story II - film

19:00 Blues Brothers

  - komediasensacyjna 

21:50 Druhny - komedia

00:25 Błękitna fala - film

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 5
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 7 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 26 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial
09:00 Tom i Jerry: Wielka ucieczka  
 - film
10:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 480 - serial 
11:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 481 - serial 
12:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 482 - serial 
13:35 STOP Drogówka odc. 192
14:45 Powrót do przyszłości II 
 - komedia
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 483 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial 
19:00 Galileo odc. 716
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 12
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 249 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 250 - serial
23:05 Pod kluczem - dramat
01:20 STOP Drogówka odc. 192

05:25 Niesamowite! odc. 7 - serial 

06:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 85 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 7

08:50 13. posterunek 

 odc. 15 s. 2 - serial

09:25 13. posterunek 

 odc. 16 s. 2 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 40 s. 2 - serial 

11:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 41 s. 2 - serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 42 s. 2 - serial 

12:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 43 s. 2 - serial 

13:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 44 s. 2 - serial 

14:50 XX Mazurska Noc Kabaretowa  

 odc. 2

15:45 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat

18:20 Kłamca, kłamca - komedia

20:00 Podniebny łowca - film

22:30 Przełęcz ocalonych - film

01:10 Straszny film 4 - komedia

07:00 Nienasyceni odc. 11

07:50 Informacje kulturalne

08:10 Tygodnik kulturalny

09:00 Królowa Bona odc. 1 - serial 

10:05 Nikt, tylko ty

10:45 Informacje kulturalne

11:05 Szlakiem Kolberga odc. 34

11:40 Sztuka Niemiec odc. 2 - serial

12:45 Casting - film

13:05 Wrota Europy - dramat

14:30 Locus - film

14:45 Moje Bronowice

15:15 Niespotykanie spokojny  

 człowiek - komedia

16:25 Intruz - thriller 

18:10 Bez stałego adresu 

 - Bob Dylan - film

20:20 Fortepian - dramat

22:20 Przestrzeń negatywna - film

22:35 Dranie w kinie odc. 42

23:20 Moody Blues na festiwalu 

 w Montreux

00:25 Krótki film o zabijaniu - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 352
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 12 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 1
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 12 s. 1
08:50 Przyłbice i kaptury odc. 9 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 76
10:35 Dawne światy odc. 1 - film
11:45 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 5 - serial
12:40 Afryka odc. 3 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 133
14:15 Podróże z historią odc. 12 s. 1
14:50 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial
15:55 Spór o historię odc. 82
16:35 W poszukiwaniu Joanny d’Arc  
 - film
17:45 Marzyciele odc. 17
18:20 Nad Niemnem odc. 4 - serial 
19:30 Prezydent odc. 48 - film
20:20 Dyktator: Zajęcie dla wariatów  
 - film
21:25 Rodzina Połanieckich 
 odc. 1 - serial 
22:55 Burmistrz Niepodległości
00:00 Błękitna Armia 1917-1919 - film
01:25 Medium - horror

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Franciszkanie 
 - droga do ubóstwa - film
09:45 180 lat na zdrowie - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 7 - serial
10:25 Myśląc ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ziemia obiecana odc. 8 - serial
15:00 Bazylika Św. Jana na Lateranie  
 - film
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 36
16:00 Informacje dnia
16:10 Krok serca - film
16:40 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 5
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 21 - serial 
23:00 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 1
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1939 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1940 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1397 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 217
11:40 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 8
12:15 Mów mi Dave - film 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 VIII Płocka Noc Kabaretowa
16:25 Słowo na niedzielę
16:35 Rodzinka.pl odc. 249 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion
19:35 Lajk! odc. 22
20:05 The Voice of Poland odc. 15 s. 9
22:40 Sierocki na sobotę odc. 8
23:55 Lot 192 - film
01:35 Róża - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1109

11:00 Na Wspólnej odc. 2778 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2779 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2780 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2781 - serial

12:50 MasterChef odc. 10 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 11

16:00 Miłość jest wszystkim

16:30 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 1 s. 10

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 11 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 4

19:45 Uwaga! odc. 5497

20:00 Mam talent odc. 11 s. 11

21:55 Mamma Mia! - komediamuzyczna 

00:10 Fantastyczne zwierzęta 

 i jak je znaleźć - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 My3 odc. 71

09:30 My3 odc. 72

10:05 Ewa gotuje odc. 347

10:40 Ramona i Beezus - film

12:50 World of Dance - Polska odc. 10

14:50 The Story of My Life. Historia  

 naszego życia odc. 8 s. 2

15:50 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 45

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 119

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 120

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 315 - serial

20:05 Zwierzogród - film

22:20 Last Vegas - komedia

00:50 Skazany na piekło - thriller 

10:00 Brzydula 18:00 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Królowa Bona 10:05 Okrasa łamie 

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:05 Ewa gotuje

Rok 1926. W Nowym Jorku pojawia się Newt 
Scamander, który jest w posiadaniu walizki pełnej 
magicznych stworzeń. Gdy Jacob przypadkiem 
wypuszcza kilka zwierząt, bohaterowie łączą siły, 
by je złapać.

Za zabicie mordercy żony Amerykanin Kyle LeBlanc 
dostaje wyrok dożywocia w rosyjskim więzieniu. 
Gdy zostaje zmuszony do udziału w organizowanych 
w zakładzie walkach, budzi się w nim bestia.

„Skazany na piekło”
(2003r.) Polsat 00:20

„Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć”

(2016r.) TVN 00:10
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10:30 Leśniczówka

05:40 Klan odc. 3374
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 82 s. 2
09:00 Panama i jej oblicza 
 - przed ŚDM 2019
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 56 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 92
10:30 Leśniczówka odc. 55 - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 56 - serial 
11:25 Leśniczówka odc. 57 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 35
13:00 Drogi wolności 
 - kulisy serialu odc. 12
13:10 Sekretne życie psów 
 odc. 3 - serial
14:10 Sonda II odc. 96
14:35 Spis treści odc. 29
14:40 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
15:00 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
16:55 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 37 s. 3 - serial 
18:20 Drogi wolności 
 - spotkanie z historią odc. 12
18:35 Jaka to melodia? 
19:20 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 12 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 10 s. 5
22:15 Plan B - komedia

06:00 Dragons’ Den. 

 Jak zostać milionerem? odc. 6

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 8 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 9 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial

08:35 Asteriks i Obeliks: Osiedle  

 bogów - film

10:15 Galileo odc. 716

11:25 Powrót do przyszłości II - komedia

13:40 Superbohaterowie - film

16:05 Stalingrad - dramat

19:00 Galileo odc. 717

20:00 Osaczony - thriller 

22:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 251 - serial

23:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 252 - serial

00:30 Tuż przed tragedią odc. 5 - serial

06:00 Flash odc. 7 - serial

06:55 Flash odc. 8 - serial

07:50 Flash odc. 9 - serial

08:50 Przygody Merlina 

 odc. 11 s. 3 - serial

09:50 Przygody Merlina 

 odc. 12 s. 3 - serial

10:50 Następny proszę! odc. 8

11:50 Strażacki pies - komedia

13:55 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - film

15:40 Piękna i bestia - film

17:55 Robin Hood: faceci w rajtuzach  

 - komedia

20:00 Protektor - film

21:55 Apocalypto - film

00:25 Ukryta tożsamość odc. 11 - serial

07:00 Antyfonie odc. 3 - serial

07:55 Dranie w kinie odc. 42

08:35 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 3 s. 2 - serial

09:40 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 13 - serial

10:45 Trzeci punkt widzenia odc. 263

11:20 Awantura o Basię - film

13:20 Zakochany Molier - film

15:20 Chuligan literacki odc. 104

15:55 Fresk - film

17:20 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 538

18:10 Parę osób, mały czas - dramat

20:10 Golem - film 

21:55 Trzeci punkt widzenia odc. 263

22:30 Maratończyk. Krzysztof  

 Jastrzębski - film

23:35 Scena alternatywna odc. 73

00:15 Fortepian - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 353

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 13 - serial

08:05 Droga od Chrystusa 

 do Konstantyna odc. 3 - serial

09:10 Janosik odc. 1 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 77

10:35 Grecka odyseja Joanny Lumley  

 odc. 1 - film

11:35 Ramzes II - wielka podróż - film

12:40 Zamarznięta planeta 

 odc. 1 - serial

13:45 Archiwum zimnej wojny odc. 12

14:20 Dodek na froncie - komedia

16:15 Wielka gra

17:10 Wojownicy czasu odc. 22

17:50 Przygody pana Michała 

 odc. 1 - serial 

18:20 Listy z Reims - film

19:00 Burmistrz Niepodległości

20:00 Wojna o morza odc. 1 - film

21:05 Katyń - dramat

23:15 Wielki test o polskim   

 parlamentaryzmie

00:45 Pożegnanie cesarzy - film

08:00 Słowo życia - rozważanie 
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 1
10:00 Światowy Dzień Ubogich. Msza  
 Św. w bazylice św. Piotra 
 w Rzymie pod przewodnictwem  
 Papieża Franciszka.
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:05 Jasnogórskie Te Deum  
 Laudamus 966-2016 - film
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 3 - serial
15:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 2
22:30 Pocztówka z Indii 
 - Chennai - miasto 
 św. Tomasza Apostoła - film
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 5
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1942 - serial 

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1943 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1398 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

10:50 Przeżyć w Serengeti - film

11:55 Lawrence z Arabii odc. 1 - film

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Rodzinka.pl odc. 249 - serial

15:45 The Voice of Poland odc. 15 s. 9

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 720 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 20 s. 2

20:05 Casino Royale - film

22:35 Zakochani w Rzymie - komedia

00:35 Zjednoczone stany miłości 

 - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1110

11:00 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 2 s. 10

11:30 Co za tydzień odc. 876

12:00 Diagnoza odc. 11 s. 3 - serial

13:00 Mam talent odc. 11 s. 11

14:55 Top Model odc. 11 s. 7

15:55 Minionki rozrabiają - film

18:00 Domowe rewolucje odc. 7 s. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 5

19:45 Uwaga! odc. 5498

20:00 MasterChef odc. 11 s. 7

21:30 Pod powierzchnią odc. 5 - serial 

22:30 Nocny pościg - film

00:55 R.I.P.D. Agenci z zaświatów  

 - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 28 - serial

09:10 Madagwiazdka - film

09:40 Piękna i bestia - film

11:30 Cziłała z Beverly Hills II - komedia

13:05 Zwierzogród - film

15:25 Święta last minute - komedia

17:35 Nasz nowy dom odc. 129

18:40 Dom pełen życia odc. 8 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 290

20:05 W rytmie serca odc. 39 - serial 

21:05 XXIII Rybnicka Jesień Kabaretowa  

 - Ryjek 2018

00:05 Ślad odc. 17 - serial

05:50 Ukryta prawda odc. 390 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 1 s. 7 - serial

10:00 Kryminalni odc. 2 s. 7 - serial

11:00 Brzydula odc. 66 - serial 

11:30 Brzydula odc. 67 - serial 

12:05 Brzydula odc. 68 - serial 

12:40 Brzydula odc. 69 - serial 

13:15 Brzydula odc. 70 - serial 

13:50 Królestwo małp - film

15:35 Toy Story III - film

17:20 McFarland - dramat

20:00 Robin Hood - film

22:55 Druhny - komedia

01:30 Sposób na morderstwo 

 odc. 3 s. 2 - serial

11:00 Brzydula 10:15 Galileo

06:55 Flash 11:20 Awantura o Basię 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 08:40 Jeźdzcy smoków

Córka ogrodnika zgadza się zamieszkać w ponurym 
zamczysku, aby ratować życie ojca. Dziewczyna 
zakochuje się w istocie uwięzionej w odrażającym 
ciele.

Ostatni rok XII w. Po śmierci króla Ryszarda Lwie 
Serce łucznik Robin Longstride odchodzi z armii. 
Wraz z nim do Anglii wracają trzej kompani – Mały 
John, Szkarłatny Will i Allan A’Dayle.

„Robin Hood”
(2010r.) TVN 7 20:00

„Piękna i bestia”
(1991r.) Polsat 09:40
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 367 - serial 
06:35 Wieczna miłość odc. 59 - serial 
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 87 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 9 s. 1 - serial
10:50 Cała prawda o nasionach - film
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Sekretne życie psów 
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 368 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 195
16:05 Wieczna miłość odc. 60 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3375
18:30 Korona królów odc. 127 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 58 - serial 
21:00 Lato - spektakl teatralny 
22:25 Dekalog odc. 6 - dramat
23:35 Rzeczpospolita Zakopiańska  
 - film
00:40 Plan B - komedia

05:10 Ukryta prawda odc. 391 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 164 - serial 

07:10 Szpital odc. 445 - serial 

08:10 Dr House odc. 7 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 3 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 213 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 165 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 623 - serial 

14:55 Szpital odc. 446 - serial 

15:55 Dr House odc. 8 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 4 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 71 - serial 

18:25 Brzydula odc. 72 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 214 - serial 

20:00 Uwiązani - komediodramat

22:30 Kości odc. 12 s. 12 - serial

23:30 Noc oczyszczenia: 

 Anarchia - horror

01:40 Lista klientów odc. 4 - serial 

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 7
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 16 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 17 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 65
09:00 Septagon odc. 5 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 35
11:25 Benny Hill odc. 12
12:00 Detektywi w akcji odc. 31 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 32 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 174
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 53 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 53 - serial 
18:00 Septagon odc. 7 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 485 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 253 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
22:00 Galileo odc. 716
23:00 Galileo odc. 717
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 7

06:00 Kontrakt na miłość odc. 71 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 94
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 63 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
20:00 Apocalypto - film
22:30 22 kule - film
01:00 Rollerball - film 

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Twarzą w twarz - film

09:20 Prognoza pogody - film

11:00 Polskie drogi odc. 6 - serial

12:40 Studio Kultura - rozmowy

12:50 Podróż - film

13:15 Chopin. Pragnienie miłości 

 - melodramat

15:20 Taśmy Kultury odc. 11

15:35 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 3

15:55 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 13 - serial

17:05 Latawiec - dramat

18:25 Chuligan literacki odc. 104

18:55 Lot trzmiela - film

19:00 Galapagos - film

19:10 Ptaszor - film

19:20 Którędy po sztukę odc. 82

19:35 Videofan odc. 103

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Mały Quinquin odc. 1 - serial

21:20 Klątwa Mony Lisy - film

22:25 Kronos odc. 22

23:15 Golem - film 

00:55 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 354

07:00 Noce i dnie odc. 7 - serial

08:00 Ex libris

08:30 Wojownicy czasu odc. 1

09:10 Tam jest nasze życie - film

10:20 Sensacje XX wieku odc. 60

10:50 Film dokumentalny 

11:25 Afryka odc. 3 - serial

12:30 Czterdziestolatek odc. 1 - serial

13:25 Męskie sprawy - film

15:20 Zamarznięta planeta 

 odc. 1 - serial

16:15 Spór o historię odc. 21

16:55 Podsłuchane życie - film

18:00 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:30 Flesz historii

18:55 Noce i dnie odc. 8 - serial 

20:00 Błękitna Armia 1917-1919 - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 13

22:35 Marzyciele odc. 17

23:15 Polskie drogi do niepodległości  

 odc. 3 - film

00:20 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 Pocztówka z Indii - Chennai -  
 miasto św. Tomasza 
 Apostoła - film
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Konzentrationslager 
 Flossenburg - film
13:05 Trzy wyspy - trzy światy - film
13:15 Kartka z kalendarza
13:20 Koncert życzeń
14:10 Ewolucja - nauka czy ślepa  
 wiara? - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 100 - serial 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Katedra w Chartres 
 - święta geometria - film

06:00 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 164
07:20 Na sygnale odc. 158 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 218
11:25 Rodzinka.pl odc. 55 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1943 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 80
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 56 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 204 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 91 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1943 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1944 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 61
20:55 M jak miłość odc. 1399 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 9, Western 
22:50 Czas śmierci odc. 3 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 6 - serial
00:55 Zakochani w Rzymie - komedia

05:50 Uwaga! odc. 5498
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 37 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 37
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2332
11:00 Ukryta prawda odc. 975 - serial
12:00 Szpital odc. 864 - serial
13:00 Szkoła odc. 627 - serial
14:00 19+ odc. 328 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 8
15:30 Szkoła odc. 628 - serial 
16:30 19+ odc. 329 - serial 
17:00 Szpital odc. 865 - serial 
18:00 Ukryta prawda odc. 976 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy odc. 6
19:50 Uwaga! odc. 5499
20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2782 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 216
21:30 Top Model odc. 12 s. 7
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 12 s. 3 - serial
23:35 Nocny pościg - film
01:55 Co za tydzień odc. 876

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 724 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 725 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 16 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 779 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 60 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 726 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2763 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 652 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3761
16:30 Na ratunek 112 odc. 295 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 285 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2764 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 316 - serial
20:05 Kapitan Ameryka: 
 Wojna bohaterów - film
23:15 Terminator III: Bunt maszyn - film 
01:45 Niezniszczalny - thriller 

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi 10:20 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 13:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Avengersi powstrzymują Brocka Rumlowa 
przed kradzieżą wirusa. Niestety, dochodzi do 
poważnych zniszczeń i strat w cywilach. Władze 
wprowadzają ustawę, która umożliwi kontrolę działań 
superbohaterów.

Nowożeńcy, Antonio i Milli, przyjeżdżają do Rzymu. 
Milli gubi się w drodze do fryzjera. Przerażony 
Antonio, który ma przedstawić żonę rodzinie, prosi 
prostytutkę Annie, by ją udawała.

„Zakochani w Rzymie”
(2012r.) TVP 2 00:55

„Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów”

(2016r.) Polsat 20:05
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 368 - serial 
06:35 Wieczna miłość odc. 60 - serial 
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 88 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 10 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 127 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Wyspy Kanaryjskie odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 369 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 58 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 61 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3376
18:30 Korona królów odc. 128 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Portugalia - Polska
20:35 Portugalia - Polska
22:55 Więzień Brubaker - thriller 
01:15 Meczet za zasłoną 
 odc. 1 s. 335 - film

05:10 Ukryta prawda odc. 392 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 165 - serial 

07:10 Szpital odc. 446 - serial 

08:10 Dr House odc. 8 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 214 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 166 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 624 - serial 

14:55 Szpital odc. 447 - serial 

15:55 Dr House odc. 9 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 6 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 73 - serial 

18:25 Brzydula odc. 74 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 215 - serial 

20:00 Zakładnik - film

22:30 Szczęki II - thriller 

01:00 Sposób na morderstwo 

 odc. 4 s. 2 - serial

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 8
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 17 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 18 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 66
09:00 Septagon odc. 7 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 36
11:25 Benny Hill odc. 10, Rozrywka 
12:00 Detektywi w akcji odc. 33 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 34 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 175
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 485 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 54 - serial 
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 54 - serial 
18:00 Septagon odc. 8 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 486 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 254 - serial
21:00 Legion - horror
23:20 Gatunek II - film 
01:05 STOP Drogówka odc. 192

06:00 Kontrakt na miłość odc. 72 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 95
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 64 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
20:00 Tajemnicza przesyłka - film
21:55 Snajper: Kolejne starcie - film
23:50 Dom z kości - horror
01:30 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 4 - serial

07:00 Teledyski

07:45 Którędy po sztukę odc. 82

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Stracona noc - dramat

09:30 Latawiec - dramat

11:00 Polskie drogi odc. 7 - serial

12:45 Studio Kultura - rozmowy

13:05 Alice - film

14:50 Informacje kulturalne

15:10 Taśmy Kultury odc. 12

15:25 Taśmy Kultury odc. 13

15:45 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

 - komedia kryminalna 

17:40 Constans - film

19:20 Kronos odc. 22

20:00 Informacje kulturalne

20:10 Wstęp do spektaklu „Matki”

20:30 Matki - film

22:45 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia

00:50 Dezerterzy odc. 76

06:50 Był taki dzień odc. 355

06:55 Noce i dnie odc. 8 - serial

08:00 Niecała nieprawda 

 czyli PRL w DTV odc. 51

08:45 Flesz historii

09:15 Podsłuchane życie - film

10:20 Sensacje XX wieku odc. 5

11:10 Spór o historię odc. 62

11:45 Był dwór

12:20 Czterdziestolatek odc. 2 - serial

13:15 Wszystkie kolory świata 

 odc. 14 - serial

14:20 Śpiew Syreny - film

15:35 Paryski korespondent - film

16:10 Marzyciele odc. 17

16:45 Ex libris Magazyn 

19:10 Ale nam się wydarzyło... 

 Jan Paweł II odc. 6

19:30 Noce i dnie odc. 9 - serial 

20:40 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

21:00 Ocalcie Titanica - film

22:00 Jak było? odc. 26

22:40 Katyń - dramat

00:50 Sensacje XX wieku odc. 6

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:45 W góreckim domku ogrodnika
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna
11:45 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 6 - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Trinity Goodheart - dramat
13:50 Trzy wyspy - trzy światy - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 100 - serial
14:45 Katedra w głębinach - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 24 - serial 
22:40 Kartka z kalendarza
22:45 Listy starego diabła 
 do młodego - film
23:40 Robi - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1399 - serial 
07:00 Budowla z pruskiego muru
07:20 Na sygnale odc. 159 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 219
11:25 Rodzinka.pl odc. 56 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1944 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 81
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1399 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 57 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 205 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 92 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1944 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1945 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 62
20:55 M jak miłość odc. 1400 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
00:05 Rodzinka.pl odc. 249 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13
07:50 Doradca smaku odc. 7 s. 9
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2333
11:00 Ukryta prawda odc. 976 - serial
12:00 Szpital odc. 865 - serial
13:00 Szkoła odc. 628 - serial
14:00 19+ odc. 329 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 8
15:30 Szkoła odc. 629 - serial 
16:30 19+ odc. 330 - serial 
17:00 Szpital odc. 866 - serial 
18:00 Ukryta prawda odc. 977 - serial 
19:00 Fakty
19:30 Miłość jest wszystkim 
 - relacja z premiery odc. 1
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy odc. 7
19:50 Miłość jest wszystkim 
 - relacja z premiery odc. 2
19:55 Uwaga! odc. 5500
20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2783 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 217
21:30 Diagnoza odc. 12 s. 3 - serial 
22:30 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 13 
23:30 Superwizjer odc. 1144
00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 12 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 726 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 727 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 17 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 780 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 61 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 727 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2764 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 653 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3762
16:30 Na ratunek 112 odc. 296 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 286 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2765 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 317 - serial
20:05 Ślad odc. 19 - serial
21:05 Ślad odc. 20 - serial
22:10 Niezniszczalny - thriller
00:40 Wilk z Wall Street - film

07:10 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

15:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi 10:20 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:55 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

U wybrzeży miasteczka Amity znowu pojawił się 
olbrzymi rekin. W obawie przed ucieczką turystów 
w środku sezonu władze ukrywają ten fakt. Szeryf 
Martin Brody wypływa w morze, by zmierzyć się 
z bestią.

Bóg traci wiarę w człowieka i wysyła na ziemię 
legion aniołów. Archanioł Michael sprzeciwia się 
woli Stwórcy. Zamierza ocalić kelnerkę Charlie, 
której dziecko jest jedyną nadzieją dla ludzi.

„Legion”
(2010r.) TV4 21:00

„Szczęki II”
(1978r.) TVN 7 22:30
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 369 - serial 
06:35 Wieczna miłość odc. 61 - serial 
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 89 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 11 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 128 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 2
12:55 Wyspy Kanaryjskie odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 370 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Zakochaj się w Polsce odc. 87
16:05 Wieczna miłość odc. 62 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3377
18:30 Korona królów odc. 129 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 59 - serial 
21:00 Wielki test o zdrowiu 
22:25 Nadia Comăneci, gimnastyczka 
 i dyktator - film
23:35 Bez tożsamości 
 odc. 5 s. 2 - serial 
00:25 Wojsko-polskie.pl

05:10 Ukryta prawda odc. 393 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 166 - serial 

07:10 Szpital odc. 447 - serial 

08:10 Dr House odc. 9 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 215 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 167 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 625 - serial 

14:55 Szpital odc. 448 - serial 

15:55 Dr House odc. 10 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 7 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 75 - serial 

18:25 Brzydula odc. 76 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 216 - serial 

20:00 Niepokój - thriller 

22:15 Nibymonogamiczni - film

23:55 Zakładnik - film

02:30 Moc magii odc. 316

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 1
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 18 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 19 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 67
09:00 Septagon odc. 8 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 37
11:25 Benny Hill odc. 15
12:00 Detektywi w akcji odc. 35 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 36 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 176
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 486 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 55 - serial 
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 55 - serial 
18:00 Septagon odc. 9 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 487 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 255 - serial
21:00 Oko za oko odc. 15 - serial 
22:00 Gatunek - film 
00:20 Trampolina odc. 11

06:00 Kontrakt na miłość odc. 73 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 96
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 65 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
20:00 Snajper: Duch wojownika - thriller 
22:00 Podniebny łowca - film
00:20 Wikingowie odc. 19 s. 4 - serial 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Kareta - komedia

09:20 Constans - film

11:00 Polskie drogi odc. 8 - serial

12:35 Studio Kultura - rozmowy

12:50 Wielki Tydzień - dramat

14:35 Irytujące buczenie lodówki - film

14:50 Taśmy Kultury odc. 14

15:10 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 4

15:30 Legendy rocka odc. 37 - serial

16:25 Dziewczyna i gołębie - film

17:25 Prawie jak matka 

 - komediodramat

19:25 Dezerterzy odc. 76

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Pianista - dramat

22:55 Pegaz odc. 113

23:40 Van Gogh: Malowane słowami  

 - film

00:45 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia

04:10 Zapomniane powstanie 1918 - film

06:50 Był taki dzień odc. 356

07:00 Noce i dnie odc. 9 - serial

08:05 Archiwum zimnej wojny odc. 13

08:45 Jak było? odc. 26

09:25 Życiorys z celi śmierci - film

10:25 Sensacje XX wieku odc. 6

11:25 Zapomniane powstanie 1918 - film

12:25 Czterdziestolatek odc. 3 - serial

13:30 Wszystkie kolory świata 

 odc. 15 - serial

14:30 Burmistrz Niepodległości

15:35 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 3 - serial

16:50 Jeńcy - film

17:50 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:20 Śladami zbrodni i walki 

 1944-1956 odc. 22 - serial

18:55 Noce i dnie odc. 10 - serial 

20:05 Słynne jednostki specjalne 

 odc. 1 - serial

21:00 Podwodny grobowiec 

 - tragedia HMS Hood - film

22:00 #dziedzictwo odc. 3

22:40 Męskie sprawy - film

00:35 Sensacje XX wieku odc. 7

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 5 - serial
11:20 Nuty nadziei - film
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Fircyk w zalotach 
 Spektakl teatralny
13:35 Proroctwa Humanae Vitae - film
14:00 Głos serca odc. 24 - serial
14:40 Katedra w głębinach - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie
16:30 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
16:45 Ivato - film
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Usłyszcie nas - film
23:30 W promieniach miłosierdzia - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1400 - serial 
07:00 Nekropolie żydowskie 
 - cmentarz w Warszawie - film
07:20 Na sygnale odc. 160 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 220
11:25 Rodzinka.pl odc. 57 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1945 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 82
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1400 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 58 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 206 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 93 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1945 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1946 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 24 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 721 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 207 - serial 
22:35 Wesele w Sorrento - komedia
00:40 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2334

11:00 Ukryta prawda odc. 977 - serial

12:00 Szpital odc. 866 - serial

13:00 Szkoła odc. 629 - serial

14:00 19+ odc. 330 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 8

15:30 Szkoła odc. 630 - serial 

16:30 19+ odc. 331 - serial 

17:00 Szpital odc. 867 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 978 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 8

19:50 Uwaga! odc. 5501

20:10 Doradca smaku odc. 15 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2784 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 218

21:30 Ameryka Express odc. 12

23:05 Wykidajło - film

01:25 Oszuści odc. 7 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 728 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 729 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 18 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 781 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 62 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 728 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2765 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 654 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3763
16:30 Na ratunek 112 odc. 297 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 287 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2766 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 318 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 540 - serial
20:40 Wilk z Wall Street - film
00:15 Godziny - wyścig z czasem 
 - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Polskie drogi 10:25 Sensacje XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 12:00 Szpital 19:30 Świat według 
Kiepskich

W tajnym ośrodku badawczym w stanie Utah 
wybitny genetyk Xavier Fitch doprowadza do 
eksperymentu – po połączeniu trzech komórek 
ludzkich z pozaziemską materią udaje mu się 
stworzyć życie.

Nastoletni Kale Brecht, skazany na trzy miesiące 
aresztu domowego, podgląda sąsiadów. W tym 
czasie okolica jest terroryzowana przez mordercę. 
Chłopak rozpoczyna prywatne śledztwo.

„Gatunek”
(1995r.) TV 4 22:00

„Niepokój”
(2007r.) TVN 7 20:00

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 8 5 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1033 1030 hPa
 wiatr: 7 13 km/h 

 temperatura: 9 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1029 1029 hPa
 wiatr: 15 11 km/h 

 temperatura: 8 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1029 1030 hPa
 wiatr: 9 9 km/h 

 temperatura: 9 7 °C
 opady: 0,5 0 mm
 ciśnienie: 1031 1029 hPa
 wiatr: 10 12 km/h 

 temperatura: 6 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1028 1026 hPa
 wiatr: 14 15 km/h 

 temperatura: 4 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1023 hPa
 wiatr: 16 19 km/h 

 temperatura: 6 2 °C
 opady: 1 1 mm
 ciśnienie: 1024 1028 hPa
 wiatr: 25 24 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna

Roladki z dyniowych naleśników 
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składniki: 
280 g puree z dyni
160 g mąki
350 ml mleka 3,2%
2 jaja
sól, pieprz
200 g twarogu półtłustego
100 g ogórka zielonego
100 g pomidorów 
100 g żółtej i czerwonej papryki
1 sałata rzymska 
3 rzodkiewki
sposób wykonania:
Puree z dyni (dynię pokroić, usunąć pestki 

i upiec ze skorupą w piekarniku, a następnie wydrą-
żyć i zmiksować miąższ) przełóż do miski, dodaj jaja, 
sól i mleko, zmiksuj. Gdy składniki się połączą, do-
dawaj stopniowo mąkę. Po uzyskaniu odpowiedniej 
konsystencji ciasta, smaż naleśniki na patelni z obu 
stron na złoty kolor. Z twarogu, pokrojonych drobno 
rzodkiewek, soli i pieprzu zrób pastę serową. Warzy-
wa pokrój w plasterki i paski, sałatę podziel na listki. 
Naleśniki przesmaruj pastą serową, ułóż na niej wa-
rzywa i zroluj w rulon. Następnie rulony z naleśni-
ków pokrój w krążki o grubości ok. 4 cm i ułóż na 
półmisku.

smacznego!

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Szczepić czy nie?
ZDROWIE  Ostatnio wiele się mówi o szczepieniach. Ich przeciwnicy złożyli projekt ustawy o zniesieniu 
obowiązku szczepień, który został odrzucony. Słyszymy o szkodliwości tych zastrzyków, ale i o pojawiającej 
się w naszym kraju odrze. Gdzie leży prawda?

9 listopada Sejm RP niemal 
jednogłośnie odrzucił obywatel-
ski projekt ustawy, który miał 
likwidować obowiązek szczepień 
w Polsce. Za odrzuceniem opo-
wiedziało się 354 posłów, 10 było 
przeciw, 16 wstrzymało się od 
głosu. W tym projekcie obowią-
zek szczepień ochronnych pozo-
stawał jedynie dla stanu zagro-
żenia i epidemii. Autorem takich 
rozwiązań jest Stowarzyszenie 
Wiedzy i Szczepionkach „STOP 
NOP”. Ale obowiązek szczepień 
pozostał.

Można dostać karę
Za uchylanie się od obowiąz-

ku szczepień można zostać uka-
ranym. Karę otrzymali w tym 
roku rodzice, którzy sprzeciwiali 
się administracyjnej egzekucji 
obowiązku szczepienia. Sprawa 
trafiła do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, ponieważ stacja 
sanitarno-epidemiologiczna wy-
dała na matkę i ojca dziewczynki 
tytuły wykonawcze wzywające 
do zaszczepienia córki przeciw-
ko błonicy, tężcowi, krztuścowi, 
poliomyelitis oraz odrze, śwince 
i różyczce. Urzędnicy sanepidu 
twierdzili, że obowiązek poddania 
dziecka szczepieniu ochronnemu 
wynika wprost z przepisów prawa 
i można go egzekwować na dro-
dze postępowania administracyj-
nego. Poznański WSA potwierdził, 
że obowiązek poddania dziecka 
szczepieniu ochronnemu jest 
bezpośrednio wykonalny. Nie wy-
maga dodatkowej decyzji. Rodzic, 
który się temu sprzeciwia, musi 
się liczyć z automatycznym wsz-
częciem postępowania egzeku-
cyjnego. Rodzice mający władzę 
rodzicielską są odpowiedzialni za 
spełnienie obowiązku poddania 
dziecka szczepieniu ochronne-
mu. Uchylający się zostali uka-
rani karą grzywny. Naczelny Sąd 
Administracyjny zaakceptował 
to rozstrzygnięcie. Wyrok za-

padł w Warszawie 25 kwietnia  
2018 roku.

Czym jest szczepionka?
Szczepionki to zabite bakterie, 

ich fragmenty lub nawet pojedyn-
cze antygeny, żywe ale osłabione 
bakterie, żywe choć osłabione wi-
rusy, czasem zabite wirusy. Poda-
nie szczepionki prowadzi do wy-
tworzenia się odporności poprzez 
produkowanie przez układ od-
pornościowy odpowiednich prze-
ciwciał lub komórek obronnych 
bez wywoływania jawnej cho-
roby. Po niektórych szczepion-
kach mogą się pojawić łagodne 
i krótkotrwałe czyli tzw. poronne 
objawy chorobowe, np. poron-
na ospa wietrzna, odra, świnka. 
Aby człowiek uzyskał trwałą od-
porność, wiele szczepionek musi 
być podanych kilkakrotnie. W ten 
sposób układ odpornościowy 
uczy się i zapamiętuje, co i jak 
ma zrobić w przypadku kontaktu 
z prawdziwą chorobą zakaźną. Jak 
twierdzą naukowcy, szczepionki 
to jedno z największych osiągnięć 
medycyny, ponieważ zapobiega-
nie chorobom jest zawsze lepsze 
i tańsze niż leczenie. Dzięki szcze-
pionkom śmiertelność niemowląt 
i dzieci nie jest problemem tak 
powszechnym, jak było to wcze-
śniej. Dzięki szczepieniom z roku 
na rok odnotowuje się zdecydo-
wanie mniej zakażeń wirusami 
i bakteriami, które niegdyś były 
śmiercionośne. Nawet mówi się 
o eradykacji, czyli całkowitym 
uwolnieniu się od niektórych cho-
rób, np. polio, ospy prawdziwej 
czy dżumy. Wydawałoby się, że 
nic bardziej nie ucieszy rodziców 
i lekarzy niż to, że dziecko dzięki 
odpowiedniej profilaktyce nie za-
choruje na chorobę zakaźną.

Nie wszyscy chcą szczepić
Antyszczepionkowcy to lu-

dzie, którzy są przeciwni szczepie-
niom dzieci. Niektórzy wyrażają 
sprzeciw, choć szczepią maluchy, 

KalENDaRZ sZCZEpIEń ObOWIąZKOWyCh

Według obecnego kalendarza szczepień dla dzieci i młodzieży 
przewidziane są następujące szczepionki obowiązkowe:

W pierwszym roku życia
W ciągu 24 godzin po urodzeniu noworodek powinien być 

zaszczepiony przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
(WZW B) oraz przeciwko gruźlicy. 

W drugim miesiącu życia (zwykle jest to 7-8 tydzień życia 
dziecka) malucha powinno się zaszczepić kolejną dawką szcze-
pionki przeciwko WZW B oraz szczepionką przeciwko błonicy, 
tężcowi i krztuścowi oraz przeciwko inwazyjnym zakażeniom 
bakterią Haemophilus influenzae typu B.

W 3-4 miesiącu życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego 
szczepienia) wykonuje się kolejne szczepienie przeciwko błoni-
cy, tężcowi, krztuścowi oraz przeciwko zakażeniom Haemophilus 
typu B, ponadto podaje się szczepionkę przeciwko ostremu na-
gminnemu porażeniu dziecięcemu wywoływanemu przez wirus 
polio.

W 5-6 miesiącu życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego 
szczepienia) maluch musi otrzymać kolejną dawkę szczepionki 
przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio oraz Haemophilus 
influenzae typu B. 

W 7 miesiącu życia przypada trzecia dawka szczepionki prze-
ciwko WZW B.

W drugim roku życia:
W 13-14 miesiącu dziecko musi zostać zaszczepione przeciwko 

wirusom odry, świnki i różyczki. 
16-18 miesiąc życia to czas podania kolejnej dawki szczepienia 

przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio oraz Haemophilus 
influenzae typu B.

Okres przedszkolny:
W 6 roku życia maluch powinien być zaszczepiony przeciwko 

polio, błonicy, tężcowi i krztuścowi. 
szkoła podstawowa i gimnazjum:
10 rok życia to czas, kiedy przypada szczepienie przeciwko od-

rze, śwince i różyczce.
W 14 roku życia młodzież szczepiona jest przeciwko błonicy, 

tężcowi i krztuścowi. 
szkoła ponadpodstawowa:
19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole to czas szczepienia 

przeciwko błonicy i tężcowi.

ale są i tacy, którzy tych szcze-
pień – pomimo nakazu – unikają. 
Dlaczego? Po pierwsze uważają, 
że szczepienia nic nie dają, a na 
szczepionkach zarabiają koncerny 
farmaceutyczne. Po drugie są zda-
nia, że szczepionki mogą wywołać 
powikłania u dzieci, np. autyzm. 
Hipoteza o związku szczepień 
z autyzmem to chyba obecnie 
najbardziej rozpowszechniony 
antyszczepionkowy pogląd. Jed-
nak nie ma potwierdzenia w ba-
daniach. Najczęściej powtarza się, 
że autyzm miałaby powodować 
obecna w szczepionkach rtęć, 
tymczasem z punktu widzenia 
toksykologii rtęć w szczepionkach 
nie jest poważnym zagrożeniem, 
w przeciwieństwie np. do rtęci 
spożywanej przez nas w mięsie 
ryb. 

Dlaczego akurat autyzm zna-
lazł się na celowniku ruchów an-
tyszczepionkowych? Z kilku po-
wodów. Niezbyt dobrze wiemy, 
co go powoduje. Do tego nie jest 
to „zwykła” choroba, którą łatwo 
zdiagnozować – to całe spektrum 
zaburzeń. Wpływ na wzrost liczby 
odnotowanych przypadków mają 
i zmieniające się kryteria dia-
gnozowania, i wzrastająca świa-
domość społeczna (dyskusyjne 
jest nawet samo twierdzenie, że 
mamy do czynienia z epidemią 
autyzmu). Moda na przypisywa-
nie szczepieniom wywoływania 
autyzmu jest stosunkowo młoda. 
Zaczęła się pod koniec lat 90. od 
wyników badań opublikowanych 
w renomowanym brytyjskim pi-
śmie „The Lancet” przez naukow-
ca Andrew Wakefielda. Skandal, 
który wybuchł w związku z tymi 
badaniami, zakończył się wyco-
faniem artykułu przez redakcję 
i pozbawieniem Wakefielda prawa 
do wykonywania zawodu lekarza 
(warto wspomnieć, że szczepion-
ka MMR przeciw odrze, śwince 
i różyczce, której dotyczyła praca 
Wakefielda, nigdy nie zawierała 
rtęci).

Antyszczepionkowcy pod-
kreślają też, że szczepionki nie 
są bezpieczne. Badanie przepro-
wadzone w Polsce w latach 2003-
2012 pokazuje, że średnio rocznie 
występuje ok. 1000 NOP (Niepo-
żądany Odczyn Poszczepienny), 
z czego 0,3proc. to są ciężkie 
NOPy (w badanym okresie na 9328 
NOPów, najcięższe były w sumie  
2 przypadki sepsy w roku 2005 i 2 
przypadki wstrząsu anafilaktycz-
nego w roku 2012). Żaden z tych 
przypadków nie był śmiertelny.

Jednostka i masa
O co więc chodzi w szczepion-

kach i racjach antyszczepionkow-
ców? Krótko ujmując, przeciwni-
cy szczepionek koncentrują się 
na jednostkach, na konkretnym 
przypadku. Ich założenia, że cho-
robę zakaźną lepiej przechoro-
wać odnoszą się do jednostki. To 
tak jakby ktoś nie widział całości. 
Jeśli jedno odizolowane dziecko 
choruje na odrę, to być może uda 
mu się to przechorować. Choroby 
zakaźne mają jednak to do siebie, 
że lubią się rozprzestrzeniać i za 
pomocą przenoszonych zaraz-
ków, zarażać całe populacje ludzi. 

Lubią skupiska, a nas jest w mia-
stach dużo więcej niż za czasów, 
kiedy szczepień nie było. Sięgając 
do kart historii możemy wyczy-
tać, jak od chorób ginęły całe wsie 
i miasta. To jest właśnie definicja 
choroby zakaźnej. Jeśli jest roz-
przestrzeniona, może być nie do 
opanowania, dlatego szczepienia 
są ważne.

(CR)
fot. internet

Na podst. 
publikacji naukowych

sZCZEpIENIa ZalECaNE
Poza szczepieniami obowiązkowymi, w kalendarzu szczepień prze-
widziane są też szczepienia dodatkowe, zalecane. Zalicza się do nich:
• szczepienie przeciwko rotawirusom, które podaje się dzieciom od 6 
tygodnia życia do 24 tygodnia życia; 
• szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniem Streptococcuspneu-
moniae (popularne pneumokoki); 
• szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Neisseriameningiti-
dis (popularne meningokoki);
• szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
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Choroby zakaźne, przed którymi Chronią nas szCzepienia
Wirus zapalenia wątroby typu b
Zakażenie HBV może powodować wirusowe zapalenie wątroby typu B, zarówno w postaci ostrej, 

jak i przewlekłej, które może doprowadzić do marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. 
Zakażenie może zwiększać ryzyko raka trzustki.

odra
Odra to choroba zakaźna wieku dziecięcego, wywoływana przez wirus odry (Measles virus). Odra 

zarówno u dzieci, jak i u dorosłych daje podobne objawy (pojawia się m.in. charakterystyczna wysyp-
ka), jednak u tych ostatnich choroba może mieć wyjątkowo ciężki przebieg. Odra jest niebezpieczna 
także w okresie ciąży. To choroba, która daje liczne i groźne powikłania, a 1 na 1000 chorych umie-
ra. Powikłania po odrze dotyczą zazwyczaj najmłodszych pacjentów, szczególnie nieszczepionych. 
Wówczas może pojawić się bakteryjne zapalenie płuc, ucha środkowego i krtani. Najgroźniejsze są 
jednak powikłania neurologiczne: zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapale-
nie rdzenia kręgowego, zapalenia wielonerwowe czy nerwów czaszkowych, podostre stwardniające 
zapalenie mózgu (LESS), rozwijające się po wielu latach od przechorowania odry (średnio 5-8 lat), 
a kończące się śmiercią.

krztusiec
Krztusiec to choroba zakaźna, którą wywołuje zakażenie bakterią Bordatella pertussis. Jest ona 

niebezpieczna, ponieważ wydziela toksynę krztuścową wywołującą leukocytozę z limfocytozą i dzia-
łającą hamująco na makrofagi i limfocyty podążające do ognisk zapalnych. Przez to bakterie bez 
problemu przylegają do nabłonka zlokalizowanego w drogach oddechowych. Źródłem zakażeniajest 
chory człowiek, a do przeniesienia choroby dochodzi drogą kropelkową przez górne drogi oddecho-
we. Choroba występuje najczęściej w przedziale wiekowym od 0 do 4 lat, zatem dolegliwość może 
pojawić się już w pierwszych tygodniach po urodzeniu, ponieważ niemowlę nie otrzymuje biernej 
odporności przeciwkrztuścowej od matki. Mimo iż przebycie krztuśca daje długotrwałą odporność, 
możliwe jest powtórne zachorowanie. Wśród najczęstszych powikłań krztuśca (kokluszu) wymie-
nia się: zapalenie płuc, niedodmę, zapalenie ucha środkowego, krztuścowe uszkodzenie mózgu – 
z drgawkami, zaburzeniami świadomości, niedowładami i uszkodzeniem nerwów czaszkowych, mo-
gące pozostawić trwałe objawy ubytkowe (powikłanie to najgroźniejsze jest u niemowląt i małych 
dzieci).

polio
Choroba Heinego-Medina, inaczej ostre nagminne porażenie dziecięce lub polio, to ostra wi-

rusowa choroba zakaźna. Może przebiegać bezobjawowo albo ujawnić się pod postacią porażenia 
prowadzącego do paraliżu ciała, a w konsekwencji do kalectwa czy nawet śmierci.

tężec
Tężec to schorzenie, które występuje jako powikłanie po skaleczeniu lub zranieniu zarówno u lu-

dzi, jak i zwierząt. Do zakażenia tężcem dochodzi przede wszystkim w warunkach beztlenowych, 
które stwarzają głównie głębokie rany i skaleczenia. Laseczki tężca przedostają się przez uszkodzone 
powłoki, a bakterie dostają się w ich okolice m.in. przez kontakt z glebą, nawozem lub przez cia-
ło obce. Toksyny zawarte w bakteriach uszkadzają centralny układ nerwowy. Odsetek przypadków 
śmiertelnych z powodu tężca wynosi od 6 do 60 proc., a zależy to w głównej mierze od postaci 
choroby. Najlepsze rokowanie przedstawia się w przebiegu tężca uogólnionego o łagodnym przebie-
gu. Niekiedy mogą pojawić się powikłania w postaci zapalenia płuc lub złamania kości i nadkażenia 
bakteryjnego. Zatem tężec nie jest dolegliwością, którą należy ignorować.

różyczka
Choroba zakaźna wywoływana przez wirus różyczki. Występuje także u osób dorosłych, często 

powodując różne powikłania. Zapadalność na tę chorobę jest bardzo duża. Często przebiega ona 
bezobjawowo. Występuje gorączka, na skórze pojawiają się małe, czerwone plamki, które z czasem 
zlewają się w jedną, dając wrażenie czerwonej skóry, może również pojawić się może bladoróżowa 
wysypka, która występuje po krótkim okresie objawów nieżytowych. Różyczce nieodłącznie towa-
rzyszy również powiększenie węzłów chłonnych i ból przy ich dotykaniu, mogą również wystąpić 
bolące rany w jamie ustnej. Wysypka na twarzy i tułowiu podobna jest bardzo do odrowej, jednak 
same objawy są mniejsze i stan chorego jest lepszy. W ciągu 2-3 dni wysypka znika i nie pozostawia 
żadnych śladów, u niektórych osób bardzo swędzi. Powikłania to: różyczkowe zapalenie mózgu, pla-
mica różyczkowa, różyczkowe zapalenie stawów.

Gruźlica
To choroba zakaźna potencjalnie śmiertelna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium 

tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna), lecz również może atakować ośrod-
kowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-
płciowy oraz skórę.

błonica
Błonica (dyfteryt) jest bardzo zakaźną i groźną chorobą. Do zarażenia błonicą może dojść na 

kilka sposobów. Bakterie maczugowca błonicy (Corynebacterium diphtheriae) mogą przemieszczać 
się zarówno poprzez kontakt bezpośredni, taki jak dotyk, jak i również drogą kropelkową – przy 
kasłaniu lub kichaniu. Każdy nosiciel lub chory zakaża na dwa dni przed wystąpieniem jakichkolwiek 
objawów choroby, przez cały okres jej trwania oraz nawet do trzech tygodni po wyzdrowieniu. Dzieje 
się tak dlatego, ponieważ bakterie nadal pozostają w wydzielinach błon śluzowych oraz na skórze. 
Możliwe są także zarażenie za sprawą zanieczyszczonych przedmiotów, takich jak sztućce lub na-
czynia, artykuły spożywcze (np. mleko). W ekstremalnych przypadkach wystarczy pobyt na terenie 
występowania endemicznego błonicy, by zostać zakażonym. Wyróżnia się kilka postaci tej choroby: 
błonice gardła, krtani, nosa, ucha lub skóry. 

zapalenie przyusznic, świnka
Choroba wirusowa ludzi dotycząca głównie dzieci w wieku szkolnym, wywoływana przez wirus 

świnki, objawiająca się w około połowie przypadków bolesnym powiększeniem ślinianek przyusz-
nych. Opisywane powikłania: zapalenie jąder, mogące prowadzić do bezpłodności, zapalenie jajników, 
zapalenie trzustki, porażenia nerwów czaszkowych, ataksja, zapalenie rdzenia, głuchota.

Lepiej przechorować chorobę zakaźną, niż się przeciwko 
niej zaszczepić – przechorowanie u niektórych chorób daje 
odporność, choć nie tyczy się to wielu zakaźnych chorób, na przykład 
wywoływanych przez pneumokoki czy meningokoki. Problem w tym, 
że trudno przewidzieć, jak dany organizm zareaguje na zakażenie 
wirusem lub bakterią. W związku z czym z pozoru niewinna choroba 
może skończyć się tragicznie: albo poważnymi powikłaniami, albo 
śmiercią. Świadome narażanie się na przechorowanie jakiejś choro-
by to gra w rosyjską ruletkę.
szczepionki nadwyrężają układ odpornościowy – nieprawdą jest, 
że szczepienia ochronne przeciążają układ odpornościowy, ponieważ 
wprowadzają do organizmu zbyt dużo substancji wywołujących 
reakcję odpornościową, czyli tzw. antygenów. Dr Anna Nitka z Po-
radni Konsultacyjnej Szczepień Warszawskiego Szpitala dla Dzieci 
podkreśla, że ze znacznie większą liczbą antygenów niż w szczepi-
once stykamy się w naturze i w życiu codziennym. Nasz układ im-
munologiczny jest stale atakowany i radzi sobie z tymi atakami.
szczepionki skojarzone są bardziej ryzykowne – nawet szc-
zepionki wieloskładnikowe, chroniące po jednym podaniu przed 
kilkoma zakażeniami, nie są zbyt dużym obciążeniem dla układ 
odpornościowego dziecka. Nieuzasadnione są również obawy, że 
szczepionki, szczególnie te wieloskładnikowe, grożą poważnymi 
powikłaniami, na przykład autyzmem. Japonia długo nie szczepiła 
dzieci przeciwko różyczce, odrze i śwince (MMR), ale okazało się, 
że liczba dzieci autystycznych była tam nie mniejsza niż w krajach, 
gdzie podawano MMR.
szczepienia są niepotrzebne – ryzyko występowania chorób 
zakaźnych jest tym mniejsze, im większy odsetek osób jest przeci-
wko nim zaszczepionych. Ludzie, którzy się nie szczepią, korzystają 
z tego, że robią to inni. Jest to jednak niebezpieczne. Gdy spada 
świadomość zagrożenia infekcjami, coraz mniej osób się szc-
zepi i groźne zakażenia powracają. Przykładem jest odra. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z powodu spadku szczepień 
przeciwko tej wyjątkowo zaraźliwej chorobie, w Europie odnotowano 
wzrost zachorowań na odrę. Tak jest Wielkiej Brytanii, we Włoszech 
i Francji, a ostatnio również w Turcji, Ukrainie i Rumunii.
szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce powoduje 
autyzm – mit ten jest pokłosiem jednego z najbardziej znanych 
fałszerstw naukowych XX wieku. Lekarz Andrew Wakefield 
opublikował pracę naukową udowadniającą taką hipotezę. Wkrótce 
okazało się, że praca była nierzetelna, a skala tej nierzetelności i jego 
pracy jako lekarza i naukowca była tak duża (w trwającym 217 dni 
postępowaniu przed lekarskim sądem udowodniono 36 zarzutów), 
że doktorowi dożywotnio odebrano prawo wykonywania zawodu.
szczepionki szkodzą, ponieważ zawierają toksyczną rtęć – 
kiedyś w niektórych szczepionkach używano nie tyle rtęci, ile tiom-
ersalu, czyli związku tego faktycznie toksycznego pierwiastka. Teraz 
już niewiele jest szczepionek, które zawierają ten związek (najlepiej 
sprawdzić na ulotce produktu). Chodzi jednak o to, że po pierwsze, 
w szczepionkach był związek rtęci, a ten nie ma takiego działania 
jak sama rtęć. Na zasadzie porównania należałoby nie jeść soli, 
ponieważ zawiera szkodliwy skądinąd chlor. Po drugie, pewne ilości 
rtęci (podobnie jak i innych szkodliwych substancji) dostarczamy so-
bie z pożywienia czy powietrza; szkodliwe jest przekroczenie bez-
piecznych norm.

mity o szCzepieniaCh
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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)

Choć za oknem coraz chłodniej, w twoim życiu nie 
zabraknie gorących emocji. To za sprawą flirtu, który 
widać na horyzoncie. Ktoś zawróci ci w głowie, ale 
lepiej nie snuj od razu wizji o długim i szczęśliwym 
życiu we dwoje i nie planuj ślubu. Może być różnie, 
gdy w grę wchodzą namiętne uczucia, a rozsądek 
w tym czasie śpi. Na poważne decyzje masz jeszcze 
sporo czasu.

Przed tobą wyjątkowo pracowity tydzień. Zamiast 
narzekać, weź byka za rogi. Poradzisz sobie świetnie 
i może nawet odkryjesz w sobie nowy talent. Nie zapo-
minaj o sobie i nie umniejszaj swojej wartości, kiedy 
szef zapyta o oczekiwane wynagrodzenie. Miej bacze-
nie na współpracowników, bo ktoś może popełnić błąd 
i będzie oczekiwał ratunku z Twojej strony.

W tym tygodniu prym będą wiodły sentymenty. 
Postanowisz być dla wszystkich miły, wspierający, 
będziesz chciał zażegać stare konflikty i dojść do po-
rozumienia z całym światem. Jeśli ktoś potrzebuje 
pomocy, właśnie teraz powinien się do ciebie zwró-
cić. W pracy nie zwlekaj z realizacją odkładanych 
dotąd, nudnych obowiązków. Czas zrobić porządek 
i uporać się z nimi.

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

Dystans – to rada na nadchodzące dni. Jeśli bę-
dziesz brać wszystko do siebie, zatoniesz we frustra-
cji, poczujesz się przemęczona i wściekła. Rób swoje 
i nie oglądaj się na otoczenie. Wolne chwile poświęć 
na zadbanie o siebie i drobne przyjemności. Gorszy 
czas niedługo minie.

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

Udany tydzień pod warunkiem, że zwrócisz większą 
uwagę na sprawy zawodowe. Pojawią się szan-
se, których dotąd nie zauważałeś. Wykorzystaj je, 
zwalcz o awans i podwyżkę. W sferze uczuć niespo-
dzianka, ktoś zawróci ci w głowie. Nie warto jednak 
myśleć o związku z tą osobą.

Listopad to czas sprzyjający wspomnieniom. Od-
śwież dawne znajomości, przypomnij sobie, z czego 
wspólnie się cieszyliście, co sprawiało wam frajdę. 
Daj sobie luz i pozwól na spontaniczność, radość. 
Dobrze ci to zrobi. Jeśli ktoś poprosi cię o pomoc, 
nie odmawiaj. Niebawem odwdzięczy ci się w dwój-
nasób, będziesz mile zdziwiony. W sferze zawodowej 
świetny czas na zawieranie umów.

Będziesz w doskonałym nastroju. Wpadniesz na 
kreatywne rozwiązanie, które spodoba się przeło-
żonym. Spotkania towarzyskie to teraz twój żywioł. 
Może zorganizujesz kolację u siebie i zaprosisz 
znajomych? Samotne Byki mają szanse na flirt lub 
romans, ale nie będzie to nic poważnego. W ferwo-
rze zabawy nie wolno ci zapomnieć o obowiązkach 
rodzinnych.

Będziesz tak skupiony na realizacji planów zawodo-
wych, że biada temu, kto wjedzie ci w drogę i posta-
nowi je pokrzyżować. Współpracownicy otrzymają 
przydział obowiązków i nikt nawet nie piśnie, że jest 
ich za dużo. Ale dzięki temu uda ci się na czas upo-
rać z dużym zadaniem, zyskasz w oczach przełożo-
nych. W weekend odpuść i staraj się znaleźć czas na 
solidną porcję rozrywki.

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

Uważaj na intrygi w pracy. Zazwyczaj nie bierzesz 
w nich udziału, ale teraz możesz nieświadomie dać się 
wciągnąć w rozgrywkę między działami. Co gorsza, 
ucierpi na tym osoba, którą naprawdę lubisz i w efekcie 
będziesz musiał się tłumaczyć. Trzymaj się więc z dala 
o zawodowych ploteczek. Od dawna planowany przez 
ciebie krok na drodze samorozwoju zyska poparcie 
rodziny. Działaj.

Kolorowanki dla dzieci
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Świętowanie na wesoło
RYPIN  Setną rocznicę odzyskania niepodległości można było świętować na wiele sposobów. Rypińscy 
seniorzy postanowili ten dzień uczcić w aktywny sposób, organizując zabawę taneczną

Zanim jednak członkowie 
Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów poszli 
w tany, odśpiewano hymn na-
rodowy i wygłoszono okoliczno-
ściowe przemówienie.

– Dzięki wysiłkom wielu lu-
dzi, często o różnych poglądach, 
dziś możemy świętować 100-
lecie odzyskania niepodległości. 
Nasza polska wolność nie przy-
szła z dnia na dzień. Złożyło się 
na to wiele wydarzeń i działań 
wielu ludzi. Bohaterów tamtych 

czasów, jak choćby Piłsudskie-
go, Dymowskiego, Witosa, Da-
szyńskiego, Paderewskiego wiele 
dzieliło, ale łączyła ich miłość 
do ojczyzny i wiara w odzyska-
nie niepodległości. Trzeba tez 
pamiętać o zwykłych ludziach, 
naszych dziadkach, ojcach, któ-
rzy tę ojczyznę wykuwali. Dzisiaj 
życzymy sobie, żeby wysiłek tych 
wspaniałych ludzi nie został za-
pomniany i zmarnowany. Pamię-
tajmy, że tylko w jedności jest 
siła. Cieszmy się z tego, że ży-

jemy w wolnym kraju i bądźmy 
dumni z tego, że jesteśmy Pola-
kami – mówił podczas spotkania 
Tomasz Jezierski, członek PZERiI 
w Rypinie.

Następnie przyszedł czas 
na dobrą zabawę. Tradycyjnie 
o oprawę muzyczną zadbał ze-
spół Liberta z Rypina. W zabawie 
do późnych godzin wieczornych 
uczestniczyli również seniorzy 
z sąsiednich miast.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Z dziejów Ochotniczych Straży 
Pożarnych powiatu rypińskiego. 

OSP w Giżynku (cz. 2)
XX WIEK  W 1989 roku ustąpił z funkcji prezesa OSP w Giżynku Władysław Wiśniewski. Walne ze-
branie powierzyło to stanowisko w styczniu następnego roku Jerzemu Sztuczce

Naczelnikiem jednostki na-
dal pozostał Stanisław Kalinow-
ski, zastępcą naczelnika wybra-
no Józefa Pietrzyka, sekretarzem 
Krzysztofa Kaźmierkiewicza, 
skarbnikiem Tadeusza Kozłow-
skiego, gospodarzem Bolesława 
Jackowskiego. Komisję rewizyj-
ną pozostawiono w niezmienio-
nym składzie.

Kolejne gruntowne zmiany 
w zarządzie OSP Giżynek nastą-
piły w czasie walnego zebrania 
16 stycznia 1994 roku. Nowym 
prezesem wybrany został wów-
czas Ryszard Kaźmierkiewicz. 
Z funkcji naczelnika zrezygno-
wał po wielu latach Stanisław 
Kalinowski, w miejsce którego 

wybrano Józefa Pietrzyka. Za-
stępcą naczelnika został Jacek 
Bolewski, sekretarzem Jacek 
Ulanowski, skarbnikiem Tade-
usz Kozłowski, gospodarzem 
Bolesław Jackowski. Zmieniono 
także komisję rewizyjną, na cze-
le której stanął Marek Adamski, 
a członkami komisji zostali Bo-
gusław Żuchowski i Krzysztof 
Kiełkowski. W 2003 roku naczel-
nikiem wybrany został Bolesław 
Jackowski i funkcję tę sprawował 
do śmierci w 2011 roku, jedno-
cześnie pozostając gospodarzem 
jednostki. 

Nowy zarząd podjął stara-
nia o włączenie OSP Giżynek do 
Krajowego Systemu Ratowni-

czo-Gaśniczego. W marcu 1997 
roku Komendant Rejonowy 
Straży Pożarnej w Lipnie zawarł 
porozumienie z wójtem Gmi-
ny Brzuze Janem Koprowskim 
oraz Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Giżynku dotyczące włączenia 
jednostki do KSRG. Na podstawie 
porozumienia Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Po-
żarnej we Włocławku wystąpił 
do Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w War-
szawie o włączenie OSP Giżynek 
do systemu krajowego. Ponieważ 
jednostka spełniała określone 
warunki, decyzją Komendanta 
Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie nadbryga-

diera Ryszarda Korzeniewskiego 
z dnia 9 maja 1997 roku została 
włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Od tej 
pory nastąpiły szybkie zmiany 
w wyposażeniu przeciwpożaro-
wym. Ze środków KSRG i gmin-
nych jednostka znacznie popra-
wiła swój stan bojowy. W 2005 
roku we współfinansowaniu 
Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarniczej 
w Warszawie i Urzędu Gminy 
w Brzuzem nastąpiła karosacja 
samochodu pożarniczego GBA 2,5 
STAR 244. W 2007 roku zakupiono 
zestaw ratownictwa medycznego 
ze środków Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego i Urzędu 
Marszałkowskiego. W 2007 roku 
rozpoczęto kapitalny remont re-
mizy w Giżynku. W 2008 roku 
zakupiono wyposażenie sprzętu 
ratownictwa drogowego ze środ-
ków KSRG i Urzędu Gminy Brzu-
ze oraz Zarządu Wojewódzkiego 
w Toruniu. W 2009 roku zosta-
ła zakupiona pompa szlamowa 
ze środków OSP i KSRG. W 2010 
roku został zakończony kapital-
ny remont remizy. W 2011 roku 
staraniem zarządu OSP Giży-
nek zakupiono na wyposażenie 

jednostki samochód pożarniczy 
MAN. Inwestycja sfinansowa-
na została ze środków Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP 
oraz Gminy Brzuze i Funduszu 
Ochrony Środowiska. Uroczy-
stość przekazania i poświęcenia 
samochodu odbyła się 18 grudnia 
tegoż roku. 

Ukoronowaniem osiągnięć 
jednostki w ostatnich latach było 
ufundowanie nowego sztandaru. 
Uroczystość powiązana z roczni-
cą 55-lecia istnienia OSP w Gi-
żynku zorganizowana została 
15 czerwca 2013 roku. Sztandar 
poświęcony został w czasie Mszy 
św. polowej odprawionej przez 
proboszcza parafii Ruże, księdza 
Henryka Zagórowicza. Wręcze-
nia dokonał poseł na Sejm RP 
Zbigniew Sosnowski. 

Walne zebranie w 2016 roku 
wyłoniło Zarząd OSP Giżynek, 
pozostający do dzisiaj, w skła-
dzie: Ryszard Kaźmierkiewicz – 
prezes, Jacek Bolewski – naczel-
nik, Marek Adamski – zastępca 
naczelnika, Jacek Uganowski – 
sekretarz, Tadeusz Kozłowski – 
skarbnik i Bogusław Żuchowski 
– gospodarz.

Piotr Gałkowski

Strażacy OSP Giżynek z księdzem Piotrem Joniakiem, proboszczem parafii Ruże (fot. ok. 1990)

Strażacy OSP Giżynek. Stoją od lewej: Marek Ad-
amski, Tadeusz Kozłowski, Józef Pietrzyk, Ryszard 
Kaźmierkiewicz, Jacek Bolewski, Krzysztof Kiełkowski. 
W tle samochód pożarniczy jednostki STAR 244 GBA 
2,5 (fot. 2002)

Zarząd OSP Giżynek. Stoją od lewej: Bogusław 
Żuchowski, Jacek Bolewski, Tadeusz Kozłowski, 
Krzysztof Kiełkowski, Ryszard Kaźmierkiewicz (fot. 
ok. 2007)

Drużyna OSP Giżynek na zawodach pożarniczych. Stoją od lewej: Tomasz Karwaszewski, Ryszard Kaźmierkiewicz, 
Mieczysław Wardencki (komendant gminny), Jacek Bolewski, Andrzej Seweryński, Tomasz Bielecki. Siedzą od 
lewej: Sławomir Seweryński, Jacek Werner, Jacek Ulanowski, Tadeusz Kozłowski (fot. ok. 1990)

Jacek Bolewski. Naczelnik OSP 
Giżynek od 2011 roku

Ryszard Kaźmierkiewicz. Prezes 
OSP Giżynek od 1994 roku

Bolesław Jackowski. Naczelnik 
OSP Giżynek w latach 2003-2011

Józef Pietrzyk. Naczelnik OSP 
Giżynek w latach 1993-2003
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Patriotycznie w rogowie
GMINA ROGOWO  Msza święta oraz występy uczniów – tak przebiegały w Rogowie obchody 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości

W przygotowanie programu 
artystycznego zaangażowani byli 
uczniowie ze Szkoły Podstawo-

wej w Nowym Kobrzyńcu i Szkoły 
Podstawowej w Sosnowie. Mon-
taż słowno-muzyczny wywołał 

wiele emocji wśród oglądającej 
go publiczności. Uroczystość 
przebiegła w miłej, chwilami bar-

dzo doniosłej atmosferze. Dzie-
ci spisały się wspaniale. Podczas 
mszy św. modlono się w intencji 
Polski, pamiętając o bohaterach 
sprzed wielu lat. Kolejnym punk-
tem programu było posadzenie 
dębu z okazji upamiętnienia 100-
lecia odzyskania niepodległości. 
W niedzielnych uroczystościach 
uczestniczyli m. in. przedstawi-
ciele władz gminy i powiatu.

– Po 123 latach upokorzeń, 
rozbiorów, bratobójczych spo-
rów Polacy odzyskali wolność, 
odzyskali białego orła w koronie, 
odzyskali biało-czerwoną flagę, 
odzyskali upragnioną godność 
i wiarę w ojczyznę – mówił pod-
czas obchodów starosta rypiński 
Zbigniew Zgórzyński. – Ze szcze-

gólnym sentymentem wspomi-
namy naszych przodków, miesz-
kańców gminy Rogowo, synów 
ziemi rypińskiej i okolicznych 
miejscowości, którzy przyczynili 
się do odzyskania przez nasz kraj 
suwerenności. Wielu z nich nie 
doczekało wolnej Polski, wielu 
z nich nie było dane żyć na jej te-
renie. Są jednak z nami ich dzieci, 
wnuki i prawnuki. Chcę w imieniu 
wszystkich mieszkańców naszej 
wspólnoty złożyć na wasze ręce 
podziękowania, ponieważ dzięki 
nim powiewa nad nami biało-
czerwona flaga, a w naszych ser-
cach tli się ogień wolności.

Tekst Adam Wojtalewicz, 
fot. nadesłane
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O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

Teraz Twoje ogłoszenie drobne ukaże się WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  
Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypińskiego CRY, Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego CWA

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIE MOŻEMY PRZYJĄĆ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY
1. Wyślij treść ogłoszenia na adres e-mail: ogloszenia@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wyceną i nr konta do wpłaty.
2. Odwiedź nasze biuro i nadaj ogłoszenie osobiście: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyń

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 i na stronie www.golub-cgd.pl

Auto-Moto
Kupię/Sprzedam

Sprzedam Opla Astrę II, rocznik 2000, 
pojemność silnika 1,6, przegląd ważny 
rok, kolor wiśniowy, cena 4200 zł do 
negocjacji. Tel. 721-822-669

Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodo-
we, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A,  
tel. 56 683 50 58

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorza-
ta Salach, Golub-Dobrzyń, ul. Kościuszki 31,  
tel. 56 683 35 15, 504 538 151

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów Chłop-
skich 3B, tel. 56 684 40 72

Radmat-sklep motoryzacyjny, części i naprawa 
rowerów, tel. 726 235 076

U Adama Sklep motoryzacyjny Golub-Dobrzyń, 
ul. Świerkowa 8, tel. 566 833 784

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-OIL, 
diag. komput., wymiana opon, klimatyzacja, na-
prawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. Dziewanow-
skiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipanowa 
14, tel. 664 490 951

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 2999

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, tel.  
54 288 46 76

MKF Auto-części i akcesoria do samocho-
dów, motocykli, skutrów i quadów 2T i 4T, 
Wąbrzeźno,  ul. Wolności 48, tel. 731 600 310

Serwisy
Auto-Zarębski naprawy bieżące, geometria kół 
3D, klimatyzacja, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Ry-
pińska 32A, tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych-Ga-
bar Wrocki, tel. 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

D.Grabowski-Klimatyzacja i diagnostyka kół 3D, 
Sadykierz 17, tel. 668 547 369

K.Bieganowski-zakład wulkanizacyjny, Golub-
Dobrzyń, ul. Strumykowa 1, tel. 601 917 253

D. Siemienik-klimatyzacja, wulkanizacja, serwis, 
tel. 56 683 30 17

Auto Check-klimatyzacja, elektryka sam., obsłu-
ga, naprawa, tel. 882 510 025

Auto naprawa J. Cebula-geometria, diagno-
styka pojazdowa, Kowalewo Pomorskie, tel.  
721 300 688.

Wichurex-klimatyzacja, serwisy opon, me-
chanika pojazd., Kowalewo Pomorskie, tel.  
504 395 786, 501 499 948

Auto Gaz-montaż instalacji gazowych, mechani-
ka pojazdowa, tel. 600 055 664

Tom-Gaz-montaż samochodowych instalacji ga-
zowych, tel. 608 027 239

G.Nowakowski-auto naprawa, handel wulkaniza-
cja, klimatyzacja, tel. 603 607 228

JB Truck-diagnostyka i naprawa samocho-
dów ciężarowych, serwis klimatyzacji, tel.  
608 711 361

D.Kęsicki-usługi mech., klimatyzacja, wulkani-
zacja, diag. komp., tel. 665 832 917

A.Osowski-ogumienie-sprzedaż, wymiana, ser-
wis, tel. 692 833 009

Trygum-kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 
opony używane, Pląchoty 14, tel. 782 659 253 

Auto-Nik-mechanika i diagnostyka samochodo-
wa, Radomin 63 A, tel. 665 130 681

Mar-Mot-naprawa samoch., specjalizacja Re-
nault, Peugeot, Citroen, tel. 666 866 751

AiR-auto naprawa, kompleksowe naprawy powy-
padkowe, tel. 664 490 951

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

Auto Sumocki-opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. Lakiernia 
proszkowa. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel.  
601 927 221

Blonkowski, Tłuchowo, Mysłakówko 15, tel.  
692 144 235

Mechanika pojazdowa i serwis opon, Krojczyn 
22, tel. 603 904 781

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mecha-
nika pojazdowa, wulkanizacja, geome-
tria 3D, serwis klimatyzacji, Auto Pomoc 
24h, Skępe, Józefkowo 4, tel. 508 086 766

Skup aut/demontaż
K. Bieganowski-skup aut gotówka, tel.  
601 917 253

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 2999

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Ki-
kół, ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe 
instalacje gazowe-montaż, serwis, Wola 27, 
tel. 500 102 555

Nieruchomości
NSP-Nieruchomości-biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjonal-
ne przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 
w nieruchomościach, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 
Arkadami 11, tel. 531 795 462

Mieszkanie na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35a, pow. 65,92m2 z tarasem, cena: 
217.536,00 zł. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35B, pow. 48,05m2, cena 111.219,00 
zł+VAT. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Wynajmę pomieszczenia pod biuro w Go-
lubiu-Dobrzyniu, ul. Rynek 17, kontakt tel.  
533 456 570 

Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Ugoszczu 
(gmina Brzuze), na parterze, z garażem, tel.  
606 173 807

Działka budowlana 30 arów, 10 arów, uzbrojona 
podzielona, tel. 542 897 347

Sprzedam grunty orne 6,4 ha, mieszalnik do pasz 
1000 kg, śrutownik ssąco-tłoczący, rozrzutnik 
1-osiowy 3,5 tony. Zbójno, tel. 665 772 484

Sprzedam dom piętrowy, wszystkie media, 
garaże, duży ogród, ogrodzone, Zbójno, tel.  
609 106 733

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek 
Wiśniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel.  
603 858 933

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 
transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel.  
660 466 986

Budowlano/remontowe
Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119, 
tel. 604 493 762, 54 287 94 91

Piasek, żwir-piasek płukany, sucho siany, żwir, 
czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, tłuczeń, gruz-
Dowóz, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-
wis, tel. 668 773 499

Karkon Zaporowicz-producent kotłów UKZ EKO-
sprzedaż części, Golub-Dobrzyń, ul. Sz. Rypińska 
50, kontakt pod nr. tel. 695 912 114, facebook.
com/karkongd

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan i CO. 
Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, tel. 
512 295 280

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-
tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-
nego, tel. 662 116 657

Benstal-Ogród, Narzędzia, Stal, Rypin, Piłsud-
skiego 76A, tel. 54 230 90 66, 519 618 010

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

FHU Rolkop materiały budowlano-przemysłowe, 
Lipno, ul. Jastrzębska 17A, tel. 605 085 007

FU Krystian Pawłowski-adaptacja poddaszy, tyn-
ki elewacyjne i dekoracyjne, malowanie, gładzie, 
płytki, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 794 663 537

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślusar-
sko-spawalnicze, tel. 888 471 801

Hurtownia materiałów budowlanych F.H.U. 
Rad-Met Radosław Będlin, Moszczone 40, tel.  
513 178 323, 727 688 027

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, parape-
ty, Lipno, ul. 3-go Maja 16, tel. 54 288 35 82

Marex technika grzewcza i sanitarna, Lipno, ul. 
Skępska 36, tel. 604 612 749

Max-Bruk-układamy kostkę brukową i grani-
tową. Wykonujemy chodniki, parkingi, drogi, 
podjazdy, tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, tel.  
790 547 678

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 
produkcja kotłów CO, usługi hydrauliczne, ko-
parką i koparko-ładowarką, tel. 667 552 919,  
607 479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszyno-
we, tel. 501 202 840

P.P.H.U Kalinowski-bramy, ogrodzenia, ba-
lustrady, usługi spawalnicze, Tłuchowo, tel.  
512 442 245

P.P.H.U Rom-Dom-więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski. 
tel. 601-811-909

P.P.H.U. Michał Ostrowicki-usługi koparkami, 
transport materiałów sypkich, Jasień 53a, tel.  
505 840 026, 502 212 981

Panorama-sprzedaż okien, drzwi, rolet, bram, pa-
rapetów, moskitier, Rypin, ul. Kościuszki 54, tel. 
509 728 154, 729 353 930

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-
we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie doświad-
czenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 375

Usługi elektryczne, energetyczne, podnośnik 
koszowy 18m, pomiary i inne usługi, Ziółkowski 
Ireneusz, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 606 313 594

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, melioracje, 
odwodnienia, pomiary spadków, eko szamba, 
Wola 9a, tel. 698 481 967

Zakład stolarski Szczepan Zaborowski oferuje: 
więźby dachowe, schody, meble ogrodowe, par-
kiety, Wielgie, tel. 606 320 635

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, garaże (bla-
szaki), tel. 514 866 203 lub 56 474 09 20

Malowanie, gładzie, regipsy, docieplenie podda-
szy, tel. 885 810 599 

Domy weselne/sale
Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-
nościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 
imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 
tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel.  
607 981 703

Doradztwo/inwestycje
Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 
Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-
ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-
łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowa-
nie, doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398,  
886 115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-
Dobrzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel.  
608 514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniec-
ka, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel.  
666 083 486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudź-
ba, Golub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel.  
668 237 890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 
księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-
chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja
Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 
i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 9, 
tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 
1A, tel. 693 032 565

OSK Moto-Or Ryszard Ośka, Golub-Dobrzyń, ul. 
Wodna 13, tel. 607 389 644

Praca
Opiekunka Seniorów w Niemczech! 
Atrakcyjny bonus jesienno-zimowy! Dar-
mowy kurs języka niemieckiego w Toru-
niu od 12.11 godz. 12:00, w Brodnicy od 
08.11 godz. 12:00. Po kursie - gwaran-
towane oferty pracy. Zadzwoń: 519 690 
440, Promedica24

Poszukuję pracownika do rozwoże-
nia węgla w Wąbrzeźnie, kat. B, tel.  
530 170 270

Poszukuję pracownika do punktu sprze-
daży węgla w Golubiu-Dobrzyniu, tel. 
530 170 270

Mechanika maszyn i urządzeń produk-
cyjnych-atrakcyjne warunki zatrudnie-
nia i umowa o pracę, Alpha Dam Sp.  
z.o.o., 87-207 Dębowa Łąka 45, e-mail: 
info@alphadam.com,  tel. 56 646 2007 

Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia 
i Zbytu ,,SCH” w Golubiu-Dobrzyniu 
zatrudni od zaraz na stanowisko Ła-
dowacz-Kierowca, kontakt Prezes Ho-
norata Czarnecka, tel. 696 461 461

Rolnictwo
Maszyny

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysztof 
Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

S. Motycki-akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 
oleje rolnicze, folie kiszonkarskie, maty pryzmo-
we, ruszta betonowe dla trzody i bydła, Dulsk, 
tel. 501 291 755

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysztof 
Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. Usłu-
gi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolnicze, tir, 
przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 053 816

Naprawa sprzętu rolniczego oraz sprzedaż części 
do ciągników i maszyn rolniczych, Wielgie, ul. 
Ogrodowa 17, tel. 606 193 135, 54 288 77 25

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, ka-
biny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, Wiel-
gie, tel. 606 193 135

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników MTZ, Pronar, C-360, C-330, 
C-385, Zetor, JUMZ, ogumienie, Wąbrzeźno, ul. 
Topolowa 16, tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 
56 689 10 75

Zwierzęta

Hodowla materiału zarybieniowego ryb karpio-
watych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

Kupię knury, maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówka, przelew, waga, tel. 725 804 742

Transport koni oraz bydła, wystawiam 
Faktury Vat, tel. 609 092 360

Sprzedam prosięta 8-mio tygodniowe w ilości 
17 sztuk, cena 250 zł, tel. 504 016 351

Inne

Agromax-hurtownia nawozów, Brodnica, tel.  
56 498 23 39

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskietel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647
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WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

PO WYPADKACH
Tomasz Przybyszewski  Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyñ ul.

tel. 608 380 227, e-mail: biurotp@op.pl
Nasze wynagrodzenie 

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania

O G Ł O S Z E N I E

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

C-360, C-330, C-385, Zetor, Jumz, ogumienie.
W¹brzeŸno, ul. Topolowa 16

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75
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Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Stacja Paliw Orlen-Frydrychowo 56, tel.  
56 684 18 62

Transport
Transport, usługi ładowarką-Gabar Wrocki, tel. 
601 656 616

Ubezpieczenia
M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, majątko-
we, Zbójno, tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Golub-Do-
brzyń, ul. Pl. 1000 lecia 11, tel. 512 289 878

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowale-
wo Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel. 
517 710 660

Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, domy, 
na życie, Cezary Wioletta Kowalscy, Dobrzyń nad 
Wisłą, ul. Franciszkańska 19, tel. 502 172 308

OC/AC, mieszkania, rolne, firmy, na życie, po-
życzki, J. Stawarz, Tłuchowo, ul. Sierpecka 4, tel. 
664 059 393

Ubezpieczenia OC/AC, rolne, majątkowe, życio-
we, kredyty, inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, ul. 
Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

Zdrowie
Psychoterapia psychodynamiczna, poradnictwo 
psychologiczne, psychotesty k. zawodowi, kat. 
B, C, C+E, D, kierowcy prowadzący pod wpły-
wem alkoholu, przekroczenie punktów karnych, 
operator wózków i maszyn budowlanych tel.  
502 684 122

Inne
Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, 
maszynek, Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 
40a, tel. 502 683 025

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Golub-Dobrzyń, Plac 1000 lecia 13b, tel. 
516 126 855

Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, 
pielęgnacja lasów, nowe nasadzenia, tel.  
605 739 200

Różne
Wynajmę garaż murowany z dogodnym wjaz-
dem, tel. 888 789 667 

Sprzedam krajżega+silnik 5,5 kw, wóz kon-
ny, beczka do wody 1000l, Wielgie, tel.  
54 289 73 47

Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, rozpał-
kowe, stemple budowlane drewniane, możliwy 
dowóz, tel. 605 338 356

Skupuję złomowe schładzalniki od mleka, chło-
dziarki, silniki, skrzynie samochodowe, silniki 
elektryczne 10 zł/kw i inne, tel. 669 317 943

Myjnie

Myjnia bezdotykowa 24h, Golub-Dobrzyń, 
ul. Żeromskiego 40A (naprzeciw TESCO), tel.  
502 683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrycho-
wo 56, tel. 56 684 18 62

Myjnia samoobsługowa bezdotykowa,  Kowale-
wo Pomorskie, ul. Brodnicka 21

Pomoc drogowa
Pomoc drogowa-autoholowanie-Gabar Wrocki, 
tel. 663 007 096

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towarowach 
oraz podłodziowych, Golub-Dobrzyń, Podzamek 
Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony 
nowe i używane, akumulatory, felgi stalowe 
i aluminiowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel.  
728 989 861

Pomoc drogowa 24h Lipno. Autoholowanie Si-
korski. Przewóz maszyn i innych pojazdów-kraj 
i zagranica, tel. 733-573-007

Sklady opału
F.H. Dar-Pol-skład węgla Napole 80B, tel.  
606 148 049

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270

Skład opału S.C. Barbara Budzińska, Jerzy Bu-
dziński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 31A 
(naprzeciw Olkopu), tel. 56 683 48 46

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188

Magazyn opałowy Marchewka, Golub-Dobrzyń, 
ul. Sokołowska 44, tel. 56 683 37 99

Inter-Pal ekogroszek, pellet, brykiet, tel.  
531 132 203

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowic-
kiego holdingu węglowego, Brodnica, tel.  
56 498 23 39

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel.  
609 092 360

Sport/rekreacja
Daria-siłownia tylko dla kobiet, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508-741-237

Hurtownia rowerów w Zieleniu-sprzedaż, serwis, 
naprawa, tel. 605 418 025

Salon firmowy Romet-skutery, motocykle, rowe-
ry, Rypin, ul. Piłsudskiego 47, tel. 600 261 092

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno,  ul. Kopernika 7, tel.608 516 205

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowe-
ry, części, akcesoria, serwis. Artykuły spor-
towe, Wąbrzeźno, ul. Gen. Sikorskiego 8, tel.  
660 522 872

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery 
,części,  akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Kopernika 7, tel. 530 186 139

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
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

Stacje kontroli pojazdów
Okręgowa stacja kontroli pojazdów Auto-Zaręb-
ski, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 
56 683 50 57

J. Stuczyński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypiń-
ska 30A, tel. 603 606 489

J. Stuczyński, Kowalewo Pom., ul. Brodnicka 23, 
tel. 603 606 489

Okręgowa stacja kontroli pojazdów, Golub-Do-
brzyń, ul. Sokołowska 23 (naprzeciw targowi-
ska), tel. 887 508 100, 666 879 762

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

Stacje paliw
Stacja paliw Lotos-Gabar Wrocki, tel. 56 683 69 66

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 
A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 
507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy 
kat. A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Rey-
monta 6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 
B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

Finanse/bankowość

Agencja PKO BP-kredyty, lokaty, otwieranie 
kont osobistych, wpłaty, wypłaty, Golub-Do-
brzyń, ul. Kościuszki 5 (godz. 8.00-17.00), tel.  
56 683 53 15

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-
ruchomości, Kowalewo Pom.,  ul. Toruńska 4, 
tel. 781 491 378

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-
chunki tylko 1,99, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąc-
lecia 13 B, tel. 531 022 379

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty konsoli-
dacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, Lipno, 
tel. 54 287 19 99

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania kursu 
walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena, 
najlepsze warunki, najniższe koszty, tel.  
54 288 30 11

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 
zł. Szybko i dyskretnie. Również na 
dowód. Dojazd do klienta. Zadzwoń! 
Tel. 572 148 143, 508 055 036

Gabinety weterynaryjne
Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska 
i M. Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, 
tel. 608 156 833, 509 954 828

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637

Hotele/motele/zajazdy
Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji, Frydrychowo 56, tel.  
56 684 18 62

Półwysep Wądzyn-hotel, restauracja, tel.  
667 652 205

Komputery/IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskal-
ne, terminale płatnicze, programy Insert, tel.  
600 483 434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 99

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, Golub-Dobrzyń, ul. Piłsud-
skiego 5, tel. 796 088 904

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, na-
wigacje, konsole, Kowalewo Pom., pl. 700-lecia 
2, tel. 537 811 711

Kompix-sprzedaż, kupno, serwis komputerów 
PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych kompu-
terów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

Moda i uroda

Ada-Plus markowa biżuteria srebrna, stoisko 
patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 
okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-
Dobrzyń, ul. Konopnickiej 7C, tel. 665 848 149

Salon kosmetyczny Daria, Golub-Dobrzyń, ul. 
Ceglana 4, tel. 508 741 237

Nowo otwarty salon z firanami zaprasza 
do Golubia-Dobrzynia, ul. Piłsudskiego 
14/1 (naprzeciw Policji). Szeroki wybór 
firan, zasłon, pościeli, obrusów, ręcz-
ników i kołder. Szyjemy na wymiar. Po-
miar u klienta gratis, tel. 509 656 946, 
Facebook : Firanex Wystrój i Aranżacja 
Okien
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o Unii europejskiej wiedzą wszystko
WĄPIELSK  Jak się nazywa maskotka Unii Europejskiej? W jakim kolorze jest unijny paszport i jaki kraj 
sprawuje obecnie prezydencję w radzie UE? To tylko niektóre z pytań, na które w czwartek odpowiadali 
uczestnicy szkolnego  konkursu wiedzy na temat integracji europejskiej

8 listopada w Szkole Podsta-
wowej im. Stanisława Staszica 
w Wąpielsku odbył się Szkolny 

Konkurs Wiedzy o Unii Euro-
pejskiej. W zmaganiach uczest-
niczyli uczniowie z klas III-VIII. 

Każdą klasę mogły reprezento-
wać dwie osoby.

W grupie najmłodszej, czyli 

wśród uczniów klas III-IV naj-
większą wiedzą na temat inte-
gracji europejskiej wykazał się 
Kacper Meler, druga była Klau-
dia Rucińska, zaś trzecią lokatę 
zdobył Stanisław Watkowski. 
W kategorii klas V-VI najlepsza 
okazała się Anna Jankowska, 
druga pozycja należała do Oliwii 
Sobieszyńskiej, na trzecim miej-
scu znalazła się Kaja Lemańska. 
W najstarszej grupie wiekowej, 
czyli wśród uczniów klas VII-
VIII, największą liczbę punktów 
zdobył Tomasz Stefański, druga 

była Aleksandra Suchocka, trze-
cia Marta Suchocka.

Wyróżnienia zdobyli: Łu-
kasz Trędewicz, Julia Rumińska 
i Maja Cyrankowska. Wszystkim 
uczestnikom konkursu gratulu-
jemy rozległej wiedzy na temat 
integracji europejskiej. Spon-
sorami nagród w konkursie był 
Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct – Toruń oraz 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Gmin Dobrzyńskich 
Region Północ.

(ak), fot. nadesłane
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Lech rozbił Chełminiankę aż 6:1!
PIŁKA NOŻNA  Piłkarze czwartoligowego Lecha Rypin wyrównali najwyższy wynik w obecnym sezonie 
i pokonali 6:1 Chałminiankę Chełmno. Dzięki temu nasza drużyna awansowała na 6. miejsce w tabeli

Lech gra w tym sezonie 
w kratkę, lepsze występy przepla-
tając gorszymi. Miejsce w tabeli IV 
ligi waha się w granicach środka 
stawki, aczkolwiek były takie ty-
godnie, że było ono niepokojąco 
niskie. Na szczęście w ostatnich 
tygodniach rypinianie się popra-
wili i wrócili na pozycję w gór-
nej połówce. Zadanie na ostatni 
weekend nie było może najtrud-
niejsze, bo do Rypina przyjecha-
ła przedostatnia ekipa w tabeli, 
ale wiadomo było, że piłkarze 

z Chełmna nie położą się na tra-
wie i nie oddadzą spotkania bez 
walki.

Na szczęście Lech szybko 
udowodnił swoją wyższość i już 
w 9. minucie na 1:0 trafił Pa-
weł Lewandowski. W końcówce 
pierwszej połowy gospodarze 
podkręcili tempo. Dwa gole zdo-
był Szymon Moszczyński, jednego 
strzelił Martyn Trędewicz. Rywale 
odpowiedzieli tylko jedną bram-
ką, i po 45 minutach było 4:1. Lech 
dobił rywali w końcówce. Na 5:1 

trafił Miłosz Waszczuk, zaś ostat-
ni gol to trafienie samobójcze.

Ostatecznie Lech Rypin wy-
grał 6:1 i powtórzył wynik z 11. ko-
lejki, gdy w takim samym stosun-
ku pokonał Unię Solec Kujawski. 
Kolejny mecz rypinianie rozegrają 
w Inowrocławiu z Cuiaviuą. Rundę 
jesienną zakończą potyczką z Ku-
jawiakiem Kowal w weekend 24-25 
listopada na własnym boisku.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL



sport32 Czwartek 15 listopada 2018 RYPIN–CRY.PL

R E K L A M A

pobiegli z ultramaratończykiem
REKREACJA  6 listopada o godz. 17.00 mieszkańcy Rypina razem z samorządowcami powitali bydgoskiego 
biegacza długodystansowego Andrzeja Urbaniaka, który w ramach „Kujawsko-Pomorskiego biegu ultra-
maratońskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości” przybiegł do naszego miasta

W Rypinie dołączyli do nie-
go biegacze, którzy razem z nim 
wbiegli na metę odcinka. W Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji kończył dystans z Grudzią-
dza do Rypina, czyli najdłuższy 
etap całego biegu (ok. 82 km). 
Bieg rozpoczął się 4 listopada 
w Nakle nad Notecią i wiedzie 
przez Tucholę, Grudziądz, Ry-
pin, Włocławek, Kruszwicę, Żnin 

i ponownie Nakło nad Notecią. 
Finał ultramaratonu odbył się  
11 listopada w Bydgoszczy. Cał-
kowita długość biegu to 500 km. 
Maratończyk znany jest między 
innymi z biegu z Wadowic do 
Watykanu ku czci świętego Jana 
Pawła II.

(red), fot. Wawrzyniec 
Turowski/UM Rypin

Piłka nożna

Udana jesień orlików
Drużyna orlików Lecha Rypin w pierwszym etapie 
rozgrywek wygrała 21 spotkań, 2 zremisowała i po-
niosła 1 porażkę. Zdobyła 65 punktów, strzelając  
87 bramek i tracąc tylko 15 goli.

Orlicy to drużyna z bardzo 
dużymi możliwościami, w skła-
dzie ma wielu bardzo dobrze 
zapowiadających się piłkarzy 
rocznika 2008/09. W przyszło-
ści właśnie ci zawodnicy mogą 

tworzyć podstawę drużyny 
seniorskiej. Następna runda 
rozpocznie się na wiosnę 2019 
roku. Chłopcy czekają na wieści 
o ewentualnych rywalach. Cze-
ka ich jeszcze turniej grudniowy 

w Rypinie.
Skład orlików Lecha Rypin:
Wysocki, Pawłowski, Bu-

dzich, Liszewski T., Liszewski Ł., 

Rutkowski, Rupiński, Romanow-
ski, Kalinowski, Jasiński, Mar-
kuszewski, Kolbus, Stalmirski, 
Piegrzalski, Poniatowski, Górny, 

Gurtatowski, Mytlewski, Kmiń-
ski. Trener Sochacki Jarosław.

(ak)
fot. nadesłane


