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Gmina Brzuze
Rzesze mieszkańców na wigilii
W czwartek 14 grudnia odbyła się 
szczególna uroczystość. Gmin-
na wigilia, w której uczestniczyli 
mieszkańcy, władze samorządowe, 
radni oraz sołtysi z gminy Brzuze 
zgromadziła blisko 200 osób
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Rypin Wywiad Sport
Święta Bożego Narodzenia
to czas pojednania
Rozmowa z księdzem dr. Andrze-
jem Krasińskim, proboszczem pa-
rafii Św. Trójcy w Rypinie, na temat 
zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia

Gościnny Staś 
W niedzielę 17 grudnia w hali Ry-
pińskiego Centrum Sportu rywa-
lizowało dziesięć dziecięcych, ho-
kejowych drużyn z całego kraju, 
w tym Staś Rypin. Turniej o puchar 
burmistrza wygrały Bałagany Łu-
bianka
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GMINA ROGOWO  Mieszkańcy Rudy mają dość jeżdżenia po 
gruntowej drodze gminnej, która prowadzi przez centrum wsi. 
Twierdzą, że jej stan jest fatalny i konieczna jest modernizacja

Domagają się 
naprawy drogi

Świąteczne spotkanie 
emerytów
W miniony czwartek seniorzy ze 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów z Rypina spotkali się 
na wspólnej wigilii. Były życzenia, 
wspólne kolędowanie i łamanie 
się opłatkiem

str. 4

Rypin
Rocznica, o której 
nie wolno zapomnieć
W minioną niedzielę upamiętniono 
36. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego.  Z tej okazji z udziałem 
pocztów sztandarowych w koście-
le pw. św. Stanisława Kostki odbyła 
się uroczysta msza święta

O G Ł O S Z E N I E

Eksplozja i pożar 
w mieszkaniu
Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitali 
w wyniku pożaru mieszkania w budynku wieloro-
dzinnym w Puszczy Rządowej. Do dramatycznego 
zdarzenia doszło w niedzielę rano.

Gmina Rypin

Wszystko rozegrało się po 
godzinie 7.00 rano. Dyżurny ry-
pińskiej komendy policji otrzymał 
zgłoszenie o pożarze w budynku 
wielorodzinnym. Na miejsce skie-
rowani zostali policjanci. Z ich 
wstępnych ustaleń wynika, że 
doszło do pożaru w jednym z po-
mieszczeń mieszkania podczas 
rozpalania ognia w kuchence. 
W wyniku tego zdarzenia do szpi-
tali trafiły cztery osoby: 35-letnia 
kobieta, 28-letni mężczyzna oraz 

dzieci w wieku 6 i 9 lat.
– Na miejscu zdarzenia po-

licjanci przesłuchiwali świadków 
i wykonywali oględziny z udzia-
łem policyjnego technika, a także 
biegłego z zakresu pożarnictwa. 
Przyczynę, a także okoliczności 
tego zdarzenia wyjaśni prowadzo-
ne w tej sprawie postępowanie – 
mówi Dorota Rupińska z Komen-
dy Powiatowej Policji w Rypinie.

Dokończenie na str. 27
O G Ł O S Z E N I E

Ruda to mała, urokliwie po-
łożona wioska w gminie Rogowo. 
Właśnie ze względu na walory 
przyrodnicze i krajobrazowe osie-
dla się tam coraz więcej ludzi. Na-
pływ byłby zdaniem mieszkańców 
jeszcze większy, a za tym mogłyby 
pójść wymierne korzyści, gdyby 
była lepsza komunikacja. Właśnie 
z tym problemem zwrócili się do 
naszej redakcji mieszkańcy Rudy.

Dokończenie na str. 7
Krzysztof Grabowski, Cezary Jankowski i Tomasz Kaczmarkiewicz z Rudy 
skarżą się na fatalny stan drogi gminnej
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Rocznica, o której nie wolno zapomnieć
RYPIN  W minioną niedzielę w Rypinie upamiętniono 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.  
Z tej okazji z udziałem pocztów sztandarowych w kościele pw. św. Stanisława Kostki odbyła się uro-
czysta msza święta

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

13 grudnia 1981 roku w słyn-
nym już dziś przemówieniu gene-
rał Wojciech Jaruzelski ogłosił, że 
na terenie całej Polski został wpro-
wadzony stan wojenny. Na ulicach 
pojawiło się wojsko w czołgach 
i pojazdach opancerzonych. Od 
pierwszych chwil po jego wpro-
wadzeniu władze komunistyczne 
rozpoczęły zatrzymywanie działa-
czy opozycji. W więzieniach znala-

zła się m. in. znaczna część człon-
ków „Solidarności”. Związkowcy, 
którzy uniknęli zatrzymań, rozpo-
częli tworzenie struktur podziem-
nych. W wielu zakładach pracy 
doszło do strajków okupacyjnych. 
Szczególnie dramatyczne wyda-
rzenia miały miejsce w Kopalni 
Węgla Kamiennego „Wujek”, gdzie 
w trakcie starć z górnikami władza 
użyła broni palnej. Swoje decyzje 

gen. Jaruzelski tłumaczył wów-
czas wolą ratowania Polski przed 
interwencją Związku Radzieckie-
go. Wiele osób do dziś wspomina 
chwile związane z wprowadze-
niem stanu wojennego.

– Pracowałem w Wojewódz-
kim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej – opowiada Jan Pankow-
ski, mieszkaniec gminy Rypin. 
– Z racji pracy zmianowej otrzy-

małem specjalną przepustkę, bez 
której nie mógłbym poruszać 
się w nocy po ulicach. Pamiętam 
jak ulicami Rypina przejeżdżały 
czołgi i samochody opancerzone. 
Żywność była reglamentowana 
i dostępna jedynie po okazaniu 
kartki. W społeczeństwie domi-
nowało wówczas uczucie strachu 
i niepewności.

Uroczystą mszę świętą w in-

tencji ojczyzny odprawił  ks. inf. 
Marek Smogorzewski. W niedziel-
nych obchodach udział wzięli 
przedstawiciele lokalnych władz, 
delegacje z pocztami sztandaro-
wymi oraz mieszkańcy Rypina 
i powiatu. Po mszy złożono kwia-
ty pod tablicą upamiętniającą ks. 
Jerzego Popiełuszkę.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Mszę św. sprawował 
ks. inf. Marek Smogorzewski Nie zabrakło pocztów sztandarowych W ramach obchodów złożono kwiaty
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Świąteczne spotkanie emerytów
RYPIN  W miniony czwartek seniorzy ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Rypina spotkali się 
na wspólnej wigilii. Były życzenia, wspólne kolędowanie i łamanie się opłatkiem

Licznie zebranych gości po-
witała przewodnicząca Jadwiga 
Dąbrowska.

– Dzisiejsza uroczystość jest 
wyjątkowa i oczekiwana z niecier-
pliwością przez naszych członków. 
Jak co roku wspólnie śpiewamy 
kolędy i zasiadamy przy wigilij-
nym stole. Przygotowaliśmy  tra-
dycyjne dania oraz udekorowali-
śmy salę świątecznymi ozdobami. 

Z okazji nadchodzących świąt 
życzę wszystkim dużo zdrowia 
i pomyślności. Obyśmy spotkali 
się w takim gronie za rok – mówi 
Jadwiga Dąbrowska.

W świąteczny nastrój wszyst-
kich zebranych gości wprowadził 
chór Skowronki, który wykonał 
najpiękniejsze polskie kolędy. Za-
nim uczestnicy przystąpili do de-
gustacji przygotowanych potraw, 

podzielili się opłatkiem. Życzenia 
seniorom złożyli m. in. burmistrz 
Paweł Grzybowski, przewodni-
czący rady miasta Jarosław So-
chacki, przewodniczący komisji 
kultury Paweł Sobierajski oraz 
wójt gminy Rypin Janusz Tyburski 
. Całe spotkanie upłynęło w miłej 
i przyjaznej atmosferze.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Zaproszeni goście wysłuchali kolęd w wykonaniu chóru Skowronki

Podczas spotkania można było poczuć świąteczny klimat

Życzenia z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia złożył m. in. wójt gminy Rypin 
Janusz Tyburski

Uczestników powitała 
przewodnicząca Jadwiga Dąbrowska

Wigilię rozpoczęły życzenia i wspólne łamanie się opłatkiem

O
 G

 Ł O
 S Z E N

 I E

Oddali krew
W listopadzie uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 
nr 3 w Rypinie zorganizowali kolejną edycję „wampi-
riady”. 

Rypin

– W czasie listopadowego po-
boru krwi zgłosiło się 50 uczniów. 
46 z nich z powodzeniem prze-
szło badania lekarskie i zakwa-
lifikowało się „na fotel” - mówi 
Agnieszka Czajkowska z Zespołu 
Szkół nr 3. –  Każdy z uczniów od-
dał po 450 ml krwi. Łączna ilość 
drogocennego płynu ratującego 

zdrowie i życie to 20,700 l.
Kolejna „wampiriada” w Cheł-

mickim zostanie zorganizowana 
19 kwietnia, już w przyszłym roku 
kalendarzowym. W akcję honoro-
wego oddania krwi mogą się włą-
czyć tez osoby spoza szkoły. 

(ToB)
fot. nadesłane
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Rzesze mieszkańców na wigilii
GMINA BRZUZE  W czwartek 14 grudnia odbyła się szczególna uroczystość. Gminna wigilia, w której 
uczestniczyli mieszkańcy, władze samorządowe, radni oraz sołtysi z gminy Brzuze zgromadziła blisko 
200 osób

Wyjątkowe Jasełka przygoto-
wane pod kierunkiem Marty Nowak 
i Małgorzaty Ronowicz zaprezento-
wały dzieci z punktu przedszkolne-
go przy oprawie wokalno-muzycz-
nej uczniów SP Ostrowite oraz ich 
opiekuna Artura Osińskiego. Uro-
czyste spotkanie przy wigilijnym 
stole, podczas którego śpiewano 
kolędy, poprzedziło wspólne po-
dzielenie się opłatkiem. Bożonaro-
dzeniowe życzenia złożyli gościom: 
wójt Jan Koprowski, przewodniczą-
cy rady gminy Krzysztof Budziński, 
proboszcz parafii w Ostrowitem ks. 
Paweł Waruszewski, proboszcz pa-
rafii Trąbin ks. Andrzej Bytner oraz 
kierownik GOPS Grażyna Pietrkie-
wicz.

– Wigilie środowiskowe dla 
osób starszych i samotnych or-
ganizujemy w gminie Brzuze już 

od 1997 r. Zazwyczaj odbywały się 
w kilku miejscowościach skupia-
jących mieszkańców okolicznych 
sołectw: w Brzuzem, Ostrowitem, 
Trąbinie, Ugoszczu, Giżynku, Ra-
dzynku i Żałem. Ponadto samorząd 
gminy przyłączał się do organizacji 
wiejskich wigilii organizowanych 
przez koła gospodyń wiejskich 
i sołectwa. Tegoroczne przedświą-
teczne spotkanie mieszkańców 
w Ostrowitem miało charakter uro-
czystości gminnej, skupiło prawie 
dwustu uczestników ze wszystkich 
wsi. Oprócz tego uroczyste wigi-
lie miały miejsce w Klubie Seniora 
Przystań i w Gminnej Radzie KGW 
w Brzuzem. Pragnę podziękować 
uczestnikom i współorganizato-
rom, do których oprócz wymie-
nionych organizacji należą sołtysi, 
radni, parafie, Szkoła Podstawowa 

w Ostrowitem, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Urząd Gmi-
ny Brzuze. Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia wszystkim życzę zdro-
wia, optymizmu oraz niepowta-
rzalnych, rodzinnych spotkań przy 
wigilijnym stole – mówi wójt Jan 
Koprowski.

Wigilia, w której wzięło udział 
prawie dwustu mieszkańców, zo-
stała zorganizowana przez wójta 
przy współpracy z pracownikami 
socjalnymi i samorządowymi, rad-
nymi, sołtysami oraz Szkołą Pod-
stawową w Ostrowitem. W trady-
cyjnych spotkaniach opłatkowych 
odbywających się dotychczas w so-
łectwach udział brali mieszkańcy 
poszczególnych wsi, a tegoroczne 
spotkanie opłatkowe po raz pierw-
szy miało zasięg gminny.

(ak), fot. nadesłane
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święta Bożego narodzenia
 to czas pojednania

Rypin  Rozmowa z księdzem dr. Andrzejem Krasińskim, proboszczem parafii Św. Trójcy w Rypinie, na temat 
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia

– Jakie jest znaczenie ducho-
we nadchodzących świąt?

– W te święta po raz kolejny 
odnawia się w nas boża łaska, mi-
łość Boga do nas. Liturgia pomaga 
przemienić nasze serca i wypełnić 
je miłością i pokorą. W święta Bo-
żego Narodzenia rozwiązany zosta-
je problem samotności człowieka, 
który faktycznie nie zostaje sam. 
Boże Narodzenie to szkoła miłości 
i wspólnoty, wzajemnej wymiany 
dóbr materialnych i duchowych. 
Przypomina nam, że jesteśmy tutaj 
na ziemi tylko tymczasowo i że do-
bra ziemskie nie są naszym celem. 
Dziecię Jezus mówi nam o trudnej 
lekcji ubóstwa jako wartości du-
chowej.

– Jak wierni powinni przeżyć 
czas poprzedzający Boże naro-
dzenie?

– Adwent i Boże Narodze-
nie to nie są święta pogańskie, ale 
w pełni chrześcijańskie. Należy je 
przeżywać zatem całkowicie du-
chowo, a nie w sposób pogański. 
Starodawna liturgia bardzo pod-
kreślała wagę przygotowania do 
Bożego Narodzenia. Proponowała 
długie modlitwy, praktyki pokutne, 
surowe posty. Sobór Watykański 
II znacznie zmniejszył ciężar tych 
wymagań. Teraz już nie wymaga się 
takiej ascezy. Zaleca się za to więcej 
modlitwy, korzystania z sakramen-
tów św., poświęcenia, rozważania 
Słowa Bożego. Wartościowym jest 
poznać bliżej życie św. Franciszka 
z Asyżu, który zdając sobie spra-
wę z ważności Bożego Narodzenia, 
bardzo mocno wiązał Eucharystię 
z wcieleniem Jezusa. Św. Franciszek 
był też autorem pierwszej szopki 
betlejemskiej. Wykonał ją po to, by 

przybliżyć ludziom bożonarodze-
niowe prawdy i sprawić, by stały się 
obecne w ich życiu.

– Kościół zniósł obowiązek 
postu w Wigilię. Jednakże bisku-
pi polscy zachęcają do niego ze 
względu na wyjątkowy charakter 
tego dnia.

– Trzeba uszanować wolę epi-
skopatu w tym zakresie. Praktyka 
postu jest wartościowa dla życia 
duchowego. Post cielesny ma pro-
wadzić do głodu duchowego. Jak 
pragniemy pokarmu naturalnego, 
tak pragnijmy pokarmu Bożego 
– tego Boga, Jezusa, który przy-
chodzi. Pamiętajmy też o tym, co 
mówi Słowo Boże, że mądry oj-
ciec rodziny to ten, który ze swo-
jego skarbca wyciąga rzeczy stare 
i nowe, według tego, co potrzebuje 
jego rodzina, co bardziej służy ich 
dobru. Należy także podkreślić, że 
przez post podkreśla się wyjątkowy 
charakter oczekiwania na Jezusa. 
Zadbajmy o to w naszych domach.

– Coraz częściej obserwuje-
my postępującą komercjalizację 
świąt Bożego narodzenia. Jak 
temu zaradzić?

– Byłoby niedobrze zreduko-
wać rzeczywistość duchową do 
rzeczywistości materialnej. Pan 
w Ewangelii wyrzucił kupczących 
w świątyni jerozolimskiej. Dlaczego 
to zrobił? Bo świątynia widzialna 
jest znakiem świątyni wewnętrz-
nej. Najlepszym środkiem przeciw-
działania komercjalizacji jest dba-
nie o głębokie życie wiary i troska o  
to, by nie dać się ponieść temu, co 
łatwe i na teraz.

– Według tradycji przy wigi-
lijnym stole zostawia się wolne 
miejsce i puste nakrycie. niewie-

le osób zaprosiłoby jednak obce-
go do domu. Czy w tym naszym 
świętowaniu nie ma czasem ob-
łudy?

– Obłuda to choroba wielu 
osób. Pan w Ewangelii mocno ata-
kuje faryzeuszy, ponieważ używają 
tego co boże do własnych intere-
sów. Puste miejsce przy stole nie 
jest łatwe dla nowoczesnego świa-
ta. Ten gest miłości jest miły Bogu 
i bardzo dobry dla osoby, która go 
przyjmuje. W ten sposób wypełnia 
się błogosławieństwo: „Błogosła-
wieni miłosierni”. Nie można, i nie 
powinno się umniejszać Bożego 
Narodzenia do święta rodzinnego 
– jest to coś znacznie większego. 
Wszyscy jesteśmy braćmi i mamy 
jednego ojca. Popatrzmy, czy w na-
szym najbliższym otoczeniu nie 
ma osób, które zostają same w tym 
ważnym momencie. Może mamy 
jakiegoś członka rodziny z którym 
nie rozmawiamy, jesteśmy z kimś 
w trudnej relacji, kto w Boże Naro-
dzenie zostanie sam? Może znamy 
jakiegoś sąsiada lub sąsiadkę, która 
sama spędza te święta? Pomoc im 
świadczy o naszej wyobraźni miło-
sierdzia, którą przynosi Boża Dzie-
cina. Wigilijny stół może się stać 
okazją do pojednania w rodzinie, 
bo w końcu przychodzi król, który 
chce przynieść pokój ludziom.

– Wigilijna noc jest wyjąt-
kowa, podobnie jak odprawiana 
tego dnia msza. Wiernych nie 
brakuje, ale czy ludzie nie „od-
haczają” kościół, jako kolejne za-
danie do wykonania w święta?

– Ta noc to czas niezwykłej 
modlitwy, spotkania z Bogiem, to 
noc łaski. Tradycje źle pojmowane 
mogą mieć w sobie coś niebez-

piecznego: ktoś może przyzwyczaić 
się do czegoś i stracić poczucie tego 
co żywe, co duchowe. Powinno być 
jednak całkowicie odwrotnie. Tra-
dycja powinna być źródłem odno-
wy duchowej. Analogicznie może 
być z innymi praktykami pobożny-
mi, jak np. z automatycznym od-
mawianiem różańca. Pamiętajmy 
o nastawieniu serca, z którego ma 
płynąć wiele różnorakich modlitw. 
Ważne jest nasze pragnienie spo-
tkania się z nowo narodzonym w li-
turgii pasterki.  Mamy przychodzić 
do Dziecięcia Jezus tak, jak jedna 
rodzina, aby cieszyć się z narodze-
nia Pana – jest to okazja do zbli-
żenia się i pojednania. Bez względu 
na to czy ktoś jest bogaty czy bied-
ny, może zbliżyć się do Dzieciątka. 
W przebywaniu z Jezusem ważna 
jest adoracja. Czym ona jest? To od-
powiedź na miłość, którą Jezus ma 
do nas, uwielbienie go, ukierunko-
wanie całego naszego bytu na jego 

osobę, błogosławienie ustami, kon-
templowanie oczami i rozmyślanie 
o nim. Ważna jest przede wszyst-
kim relacja serca. Przy kontempla-
cji ewangelicznej można wykorzy-
stać wszystkie zmysły, np.: poczuć 
zapach siana, ale też i zwierząt, pa-
trzeć na pasterzy, królów, na Ma-
ryję i Józefa, a przede wszystkim 
patrzeć na Jezusa, być przy nim, 
spotkać się z nim.

– Czego ksiądz proboszcz 
życzyłby naszym czytelnikom 
z okazji świąt Bożego narodze-
nia?

– Życzę prawdziwego poko-
ju i doświadczenia bożej miłości 
w sercu, aby nieść wszystkim lu-
dziom radość ewangelii. Niech 
Dziecię Jezus wam błogosławi i sta-
nie się obecne w waszych sercach 
i rodzinach.

Adam Wojtalewicz
fot. archiwum

Gmina Rogowo

Domagają się...
Dokończenie ze str. 1

Źle o każdej porze roku
– Tak dalej się po prostu nie 

da. Latem są tu ogromne tuma-
ny kurzu. Zimą droga często jest 
nieprzejezdna. W porze, gdy jest 
wiele opadów, jej stan jest po 
prostu tragiczny. Przejeżdżając 
przez Rudę, można sobie uszko-
dzić auto. Ludzie muszą sami 
dowozić dzieci do szkoły. Jeśli 
potrzebna będzie interwencja ka-
retki, ta może utknąć i tragedia 
gotowa – mówi Cezary Jankow-
ski, mieszkaniec Rudy. – Nic się 
z tą droga od lat nie robi, podczas 
gdy buduje się drogi w innych 

miejscowościach i to w takich 
punktach, gdzie wcale nie widać 
było konieczności.

Wspominana droga łączy 
drogi wojewódzką i powiatową, 
a także gminę Rogowo z gmi-
ną Brzuze. Częściowo prowadzi 
przez las. W centralnej części wsi 
skupionych wokół niej jest kilka 
posesji. Mieszkańcy podkreślają, 
że ruch pojazdów jest tam coraz 
większy. – Tutaj ciągle jeżdżą sa-
mochody, a więc i droga powinna 
mieć lepszą nawierzchnię. Widzi-
my, że w Rudzie jest coraz więcej 
domów i posesji. Nasza wieś ma 
szansę dalej się rozwijać, ale gmi-

na musi stworzyć do tego warun-
ki – dodaje Krzysztof Grabowski, 
kolejny z mieszkańców Rudy, 
z którym rozmawialiśmy.

Będzie remont, ale...
O problematyczną drogę za-

pytaliśmy w urzędzie gminy. Jak 
przyznaje wójt Barbara Nowa-
kowska, remont jest w planach, 
ale oczywiście najpierw musi być 
spełniony szereg warunków. – 
Najpierw musimy pozyskać dota-
cję, by móc zrobić większy odci-
nek tej drogi. Z własnych środków 
stać nas będzie jedynie na nie-
wielką część. Mamy dokumenta-
cję techniczną drogi Charszewo-
Ruda, wykonane zostały pomiary. 
Konieczne będzie jednak posze-
rzenie drogi, dlatego musimy się 
porozumieć z właścicielami przy-

legających gruntów. Kolejną prze-
szkodą jest słup energetyczny 
stojący w pasie drogi. Wystąpi-
liśmy wcześniej do energetyki 
o zgodę na przeniesienie go. Zgo-
dę otrzymaliśmy w październiku, 
ale nadal nic w tej kwestii się nie 
dzieje – mówi wójt Nowakowska.

Jak podkreśla wójt, minął już 
czas składania wniosków o dofi-
nansowania tzw. „schetynówek”, 
dlatego trzeba się rozejrzeć za 
innym zewnętrznym źródłem 
finansowania tej inwestycji. – 
W planie na 2018 rok ujęliśmy 
tę drogę, ale bez dotacji nie ma 
szans na zrobienie od razu całego 
odcinka w centrum wsi – dodaje 
Nowakowska.

Mierzą siły na zamiary
Jej zdaniem droga w Rudzie 

jest na bieżąco naprawiana w mia-
rę możliwości gminy. Problemem 
jest jednak gliniaste podłoże, co 
utrudnia sprawę. Mieszkańcy wy-
pominają też wójt Nowakowskiej, 
że przed poprzednimi wyborami 
obiecała im naprawę drogi. Ich 
zdaniem słowa nie dotrzymała.

– Trzeba pamiętać, że w gmi-
nie jest więcej takich dróg. Nie 
robimy modernizacji pod kogoś, 
kierujemy się ustalonymi prio-
rytetami. A spotkanie z miesz-
kańcami faktycznie było i padła 
taka obietnica, jednak wówczas 
bez sprecyzowania terminu. Jak 
już mówiłam, wszystko zależy od 
środków, od budżetu – kończy 
Nowakowska.

Tekst i fot. (ak)
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O G Ł O S Z E N I E

Olsztyn to miasto, które jest 
stolicą województwa warmińsko-
mazurskiego. Pierwsze wzmianki 
o nim, jako o strażnicy, pojawiły 
się już w 1334 roku. Strażnica mia-
ła chronić okoliczne tereny przed 
licznymi najazdami litewskimi. 
Przywilej lokacyjny został wysta-
wiony w 1353 roku, gdzie określo-
no powinności względem kapituły 
warmińskiej. Powstał zamek, do 
którego prowadziły cztery bra-
my: Brama Górna, Brama Dolna, 
Brama Młyńska oraz Furta Wod-
na. Ośrodek był siedzibą kanonika 
administratora dóbr kapitulnych. 
Wielka wojna z zakonem krzyżac-
kim ominęła Olsztyn. W 1410 roku 
zamek został poddany królowi 
polskiemu Władysławowi Jagielle, 
a ten z kolei przekazał go księ-
ciu mazowieckiemu Januszowi. 
Wkrótce jednak zamek powrócił 
pod władanie krzyżackie. W wyni-
ku II pokoju toruńskiego, w 1466 
roku Olsztyn wraz z całą Warmią 
przeszedł pod panowanie polskie. 
W XVI wieku kanonikiem, który 
administrował tymi terenami, był 
Mikołaj Kopernik. Wiek XVI i XVII 
to liczne pożary Olsztyna i stop-
niowy upadek miasta. W kolejnym 

stuleciu miasto trafiło do zaboru 
pruskiego. Zaczęły się wojny na-
poleońskie i całkowicie popadło 
w ruinę.

Rozkwit Olsztyna nastąpił 
w pierwszej połowie XIX wieku, 
kiedy to jego burmistrzem został 
Jakub Rarkowski. Pobudowano 
między innymi kanalizację miej-
ską, położono chodniki. Powstał 
pierwszy szpital. Po zakończeniu 
I wojny światowej, w wyniku re-
ferendum, Olsztyn pozostał przy 
Niemczech, a Polacy byli trakto-
wani jako mniejszość narodowa. 
Do Polski powrócił totalnie znisz-
czony dopiero w styczniu 1945 
roku.

Obecnie Olsztyn to nowocze-
sne miasto z 15 jeziorami, z czego 
13 ma powierzchnię ponad 1 ha. 
Miasto położne jest nad trzema 
rzekami: Łyna, Wadąg i Kortówka. 
Znajdują się w nim dwa rezerwaty 
przyrody, a północne tereny mia-
sta to las miejski z licznymi ścież-
kami spacerowymi i rowerowymi.

Co ciekawego można zoba-
czyć w mieście?

Zamek w Olsztynie – wy-
budowany jeszcze przed lokacją 
miasta, w 1348 roku był siedzibą 

kanonika administracyjnego dóbr 
kapitulnych. Posiada 30-metrową 
wieżę. We wnętrzach zamkowych 
w 1921 roku powstało muzeum 
regionalne, przedstawiające wy-
stawy etnograficzne. Po II wojnie 
światowej ulokowało się tu Mu-
zeum Warmii i Mazur. Na dzie-
dzińcu zamku od 1974 roku od-
bywają się spotkania zamkowe 
z cyklu „Śpiewajmy Poezję”. Do 
ciekawostek należy zaliczyć tablicę 
astronomiczną stworzoną przez 
Mikołaja Kopernika. Prowadzone 
przez niego badania posłużyły 
między innymi do reformy kalen-
darza w 1582 roku i ustanowienia 
kalendarza gregoriańskiego.

Wysoka Brama – jedyna za-
chowana brama miejska, broniąca 
miasta od strony północnej. Zbu-
dowana w 1378 roku, stanowiła 
punkt obserwacyjny i punkt kon-
troli celnej dla przybywających do 
Olsztyna. Wielokrotnie przebudo-
wywana i rozbudowywana, była 
m.in. siedzibą straży pożarnej i… 
więzieniem. Finalnie zaadaptowa-
na na hotel turystyczny.

Stary Ratusz – trzyskrzy-
dłowy budynek dawnego ratusza 
miejskiego. Pobudowany na prze-

Olsztyn leży na Szlaku Św. Jakuba W Muzeum Warmii i Mazur poznacie historię regionu

olsztyn – stolica Warmii i Mazur
TURYSTYKA  W północno-wschodniej Polsce można jeszcze spotkać dziewicze tereny i naładować 
akumulatory, obcując z przyrodą

łomie XIV i XV wieku był siedzibą 
władz miasta. W poszczególnych 
skrzydłach mieściły się różnorakie 
instytucje. Był tu posterunek poli-
cji, stacja pocztowa, pomieszczenia 
sądowe. Po wybudowaniu nowego 
ratusza, w 1916 roku w pomiesz-
czeniach powstała szkoła handlo-
wa i biblioteka. W latach II wojny 
światowej ratusz był siedzibą or-
ganizacji niemieckiej Hiterjugend. 
Po wojnie w pomieszczeniach ra-
tusza swoją siedzibę miała przy-
chodnia lekarska, Urząd Stanu Cy-
wilnego. Obecnie to Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna.

Bazylika Archikatedralna 
pw. Św. Jakuba Starszego – go-
tycki, halowy kościół farny śre-
dniowiecznego Olsztyna. Główna 
świątynia rezydującego w Olsz-
tynie arcybiskupa warmińskiego, 
podniesiona do godności Bazyliki 
Mniejszej w 2004 roku. Kościół 
wznoszony od początków miasta, 
ale budowa zakończyła się właści-
wie pod koniec XVI wieku. Dwu-
krotnie trawiony przez pożary, na-
stępnie odbudowywany. Podczas 
II wojny światowej, dzięki osobi-
stej prośbie ks. Jana Hanowskiego, 
wojska radzieckie nie zniszczyły 

świątyni. Od 1965 r. jest grobow-
cem biskupów warmińskich.

Planetarium i obserwato-
rium – otwarte w 1973 r., w pięć-
setną rocznicę urodzin Mikołaja 
Kopernika. Kopuła planetarium 
ma średnicę 15 metrów, a widow-
nia może pomieścić 200 widzów. 
Znajdują się tu również zbiory 
biblioteczne z astronomii i fizy-
ki oraz biblioteka multimedialna 
„Planeta 11”. Obserwatorium jest 
umieszczone w zabytkowej wieży 
ciśnień, położonej na najwyższym 
wzniesieniu św. Andrzeja. Odby-
wają się tu pokazy nieba. W ob-
serwatorium możemy zobaczyć 
zegar radiowy, zegar wahadłowy 
„Shortta” oraz pracownie promie-
niowania kosmicznego.

Wybierając się na wycieczkę 
do Olsztyna, warto trochę zboczyć 
z trasy w Lubawie i udać się do 
niedalekiego Grunwaldu. To wła-
śnie tutaj 15 lipca 1410 roku odbyła 
się wielka bitwa między zakonem 
krzyżackim a wojskami polskimi. 
Zakon był wspomagany przez ry-
cerstwo zachodnioeuropejskie 
i stanął do boju pod przywódz-
twem wielkiego mistrza Ulricha 
von Jungingena. Wojska polskie 
za zwolenników miały między 
innymi rycerzy z Litwy, a dowo-
dził nimi król polski Władysław II 
Jagiełło. Bitwa trwała od godzin 
rannych do wieczora i skończyła 
się wielkim zwycięstwem wojsk 
polskich. Wygrana nie przyniosła 
jednak spodziewanych rezulta-
tów. Oblężenie Malborka, które 
rozpoczęło się 22 lipca tego same-
go roku, również nie przyniosło 
zniszczenia Zakonu Krzyżackiego 
a zakończyło się traktatem toruń-
skim. 

Na polach Grunwaldu kilku 
już lat w lipcu odbywa się insceni-
zacja pamiętnej bitwy, którą war-
to zobaczyć.

Tekst i fot. (Maw)
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Wszyscy posłowie za

Zabiegi muszą poczekać

Rzadko zdarza się, że sejm uchwala nowe prawo jed-
nogłośnie. Tak jednak stało się ze specustawą umoż-
liwiającą podjęcie zdecydowanych działań w związku 
z ASF. 

Samorząd rolniczy na początku grudnia zwrócił 
się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa z prośbą o wprowadzenie przepisów, które 
umożliwią rolnikom wykonanie zabiegów agrotech-
nicznych do końca roku, bez ryzyka redukcji dopłat 
bezpośrednich.

Dopłaty

Motoryzacja

Prawo

Kradzież z pastwiska 

Piąte koło u traktora

Czasowe nie przeszło 

Obecnie na pastwiskach pozostało bydło mięsne od-
powiednich ras. Niestety, staje się łupem dla wyjąt-
kowo bezczelnych złodziei. Jeden z nich nie cofnął się 
przed zabiciem zwierzęcia. 

Przygotowanie pola do siewu wymaga sporo pracy, a dodatkowo kosztuje wiele 
energii i pieniędzy. Jedna z firm działających w branży prowadzi obecnie testy 
dodatkowych elektrycznych kół, które mają ułatwiać pracę traktorowi. 

Powrót czasowego wyrejestrowania ciągników i innych maszyn rolniczych jest 
coraz mniej realny. 

Prawo

Dopłaty

Więksi się rozwijają 
KONFERENCJA  12 grudnia w Przysieku przedstawiciele środo-
wiska rolniczego debatowali o zmianach, jakie zaszły w rolnic-
twie w minionych latach oraz o tym, jak nasi farmerzy dostoso-
wują się do potrzeb współczesnej gospodarki

W ubiegłym tygodniu 
w miejscowości Jeżów Sudec-
ki na Dolnym Śląsku złodziej 

zaczaił się na jedną z jałówek, 
a następnie zabił ją i poćwiarto-
wał. Do zabicia zwierzęcia użył 

noża do tapet. 
Temat kradzieży krów z pa-

stwisk pojawia się co roku. 
W styczniu wyjątkowo zuchwa-
ła szajka uprowadzała zwie-
rzęta z pól w woj. zachodnio-
pomorskim. W niemieckiej 
przygranicznej Brandenburgii 
z pastwisk znikały cenne byki 
- reproduktory. Wcześniej były 
usypiane.

(pw)

Nawożenie pól obornikiem 
bądź gnojówką i gnojowicą było 
możliwe do końca listopada. 
Tegoroczna jesień była jednak 
bardzo mokra i prace polowe 
przeciągały się. Ciężki sprzęt 
nie mógł wjechać na mocno na-
siąknięty wodą grunt. Co więcej, 
w wielu przypadkach utrudnio-
ne było nawet wykonanie orki 
jesiennej. Samorząd rolniczy 
uznaje to za działanie siły wyż-
szej i w związku z tym pisze do 
ARiMR. 

Niestety, po zamknięciu 

okienka, w którym możliwe było 
nawożenie, rolnicy będą musie-
li czekać do 1 marca. To wtedy 
ponownie będzie można używać 
nawozów naturalnych. Tak póź-
ne nawożenie wpłynie nieko-
rzystnie na uprawy zbóż jarych. 
Samorząd rolniczy ma nadzieję, 
że prośba zostanie szybko roz-
patrzona przez władze agencji. 

Ograniczenia użycia nawo-
zów naturalnych związane są 
z ekologią. 

(pw)

Zmieni się prawo łowieckie, 
zwiększony zostanie nadzór nad 
Polskim Związkiem Łowieckim. 
Dzięki temu łatwiejsze i szyb-
sze ma być przeprowadzanie 
odstrzału sanitarnego dzików. 
Obecnie populacja dzika jest 
redukowana do poziomu 0,1 
osobnika na kilometr kwadrato-
wy (na terenach na wschód od 
Wisły). 

Jeśli w danym powiecie wy-
stąpi wiele ognisk choroby, ba-

dać je będą zespoły do spraw 
dochodzeń epizootycznych. Ma 
to odciążyć powiatowych leka-
rzy weterynarii i umożliwić pro-
wadzenie masowych kontroli 
w gospodarstwach. 

Ostatni tydzień przyniósł 
wysyp nowych ognisk choroby. 
ASF stwierdzono u kilkunastu 
padłych dzików. Wiele z nich po-
chodziło z okolic Warszawy. 

(pw)

Firma, o której mowa to ZF. 
Zajmowała się dotąd produkcją 
m.in. osi do traktorów i innych 
maszyn rolniczych. Od niedawa-
na testuje dodatkowe koła, któ-
re można dołożyć np. do pługa. 
Są one napędzane elektrycznie. 
Co daje ten wynalazek? Trady-
cyjny traktor o mocy 240 koni 

mechanicznych poradzi sobie 
z 6-skibowym obrotowym płu-
giem. Będzie mu jednak bardzo 
ciężko w przypadku 8-skibowego. 
Dzięki dodatkowym kołom 
elektrycznym, stanie się możli-
we udźwignięcie przez traktor 
8-skibowego zestawu. Koła są za-
silane z generatora elektrycznego. 

System jest sprytny. Generator 
prądu w traktorze „wyczuwa” ob-
roty kół podczas orki. Gdy liczba 
obrotów rośnie (np. gdy traktor 
zakopuje się w grząskiej glebie), 
dodatkowa moc jest kierowana 
do kół elektrycznych na pługu. 

(pw)

Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa negatywnie oceniło 
petycję samorządu rolniczego, któ-
ry chciał powrotu czasowego wy-
rejestrowania. Dzięki temu rozwią-
zaniu rolnik nie musiałby ponosić 
kosztów związanych z posiadaniem 
pojazdu, gdy ten stoi na podwórku 
lub w garażu i nie jest używany. 

W tym roku przez Sejm RP nie 

przeszły dwa projekty ustaw, któ-
rych celem było dopuszczenie do 
tymczasowego wyrejestrowania. 
Ministerstwo ma kilka argumen-
tów na poparcie swojego stanowi-
ska. Pierwszym jest wprowadzenie 
opłaty za wyrejestrowanie. Nie 
wiadomo, czy koszt opłaty nie 
zniechęciłby rolników. Druga kwe-
stia to opłata za depozyt dowodu 

rejestracyjnego i tablic rejestracyj-
nych. Wycofany pojazd musiałby 
być także parkowany poza drogami 
publicznymi, poza strefą zamiesz-
kania i strefą ruchu. Ostatni, ale 
zarazem najpoważniejszy problem, 
to kwestia „zawieszenia” ubezpie-
czenia OC.

(pw)

Nasze województwo jest dość 
specyficzne: mamy niezbyt dobre 
gleby, ale mimo to głód ziemi 
powoduje, że ich ceny rosną i są 
obecnie niemal najwyższe w kra-
ju. Jeszcze w 2009 roku hektar 
kosztował średnio ok. 25 tys. zł. 
Obecnie to ok. 55 tys zł. Wzrost 
cen wyhamowało wprowadzenie 
nowej ustawy o obrocie ziemią. 

W dziedzinie hodowli zwie-
rząt jesteśmy drudzy, po Wielko-
polsce, pod względem produkcji 
trzody chlewnej. W kwestii pro-
dukcji mleka wyprzedza nas Pod-

lasie, Mazowsze i Wielkopolska. 
W minionych dekadach zmie-

niała się struktura gospodarstw. 
Obecnie co trzecie w naszym 
województwie ma więcej niż 15 
hektarów. Ostatnie dziesięciole-
cie przyniosło gigantyczny wzrost 
inwestycji w gospodarstwach, 
które są coraz lepiej wyposażone 
w rozmaity sprzęt. Przykładowo 
w 2006 roku wartość maszyn 
w gospodarstwie na jednego rol-
nika wynosiła 160 tys. zł. W 2015 
roku było to już 320 tys. zł. Warto 
zaznaczyć, że inwestycje w go-

spodarstwach były tym większe, 
im większe było samo gospodar-
stwo. 

Jeden z referujących w Przy-
sieku ocenił, że obecnie w naszym 
województwie jest ok. 10-15 tys. 
gospodarstw z perspektywami 
rozwojowymi. Niestety, by iść do 
przodu, nie można pozostawać 
w niezmienionym kształcie. Mi-
nimalna wielkość gospodarstwa 
umożliwiająca uzyskiwanie za-
dowalających dochodów będzie 
wciąż rosła. 

(pw)

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655
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Najważniejszy jest Jezus
SŁOWO OD KSIĘDZA   O tym, jak ważne są święta Bożego Narodzenia, o polskiej tradycji oraz o tym, że 
w Kanadzie nie ma wigilii, a Indianie ubierają świąteczne drzewka i przychodzą na pasterkę opowiada ks. 
Stanisław Błaszkowski

O G Ł O S Z E N I E– Przed nami święta Bo-
żego Narodzenia. Jak powinni-
śmy się do nich przygotować?

– Ważny jest adwent, czas 
radosnego oczekiwania, nie tyl-
ko na pamiątkę narodzin Jezusa, 
ale również na jego powtórne 
przyjście. Istotne jest uczest-
nictwo w rekolekcjach adwento-
wych, ale i spowiedź – pojedna-
nie z Bogiem. Adam Mickiewicz 
pisał: „Wierzysz, że Bóg zrodził 
się w Betlejemskim żłobie! Lecz 
biada Ci, jeżeli nie zrodził się 
w tobie”. Aby Chrystus mógł się 
w nas narodzić, przyjść do nasze-
go serca, trzeba mu przygotować 
miejsce. 

Dzisiaj wielu ludzi tak żyje, 
jakby mieli być wiecznie na zie-
mi. A wiadomo przecież, że nikt 
się nie wykupi – ani wielkim 
bogactwem, ani niczym – od 
śmierci. Dlatego to takie waż-
ne, byśmy na Boże Narodzenie 
przygotowali swoje serca przez 
dobrą spowiedź adwentową i po-
stępowanie. Jan Paweł II nauczał: 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, 
czyli otwórzcie swoje serca. Jeśli 
tego nie zrobimy, Chrystus nie 
będzie mógł do nas przyjść, bo 
do nikogo na siłę nie przycho-
dzi. Jest taki piękny obrazek, jak 

Jezus puka do drzwi. Malarzo-
wi, który go malował, asystował 
synek i w pewnym momencie 
dziecko mówi: – Tato, Pan Jezus 
nigdy nie wejdzie do środka! Ma-
larz zapytał: - Dlaczego, synku? 
– Bo nie ma klamki – odpowie-
dział maluch. A artysta na to: – 
Klamka jest, ale z drugiej strony. 
Jezus do nas puka i jeśli my je-
steśmy gotowi i naciśniemy ją, 
otworzymy te drzwi i Jezus do 
nas wejdzie.

– A jak powinniśmy przy-
gotować nasz dom, wieczerzę 
wigilijną? 

– Dom powinien być wy-
sprzątany i czysty jak nasze ser-
ca. Na stole biały obrus, pod nim 
sianko, pod choinką szopka be-
tlejemska. Ale najważniejszy jest 
opłatek – symbol pojednania, 
przebaczenia i miłości. Wiecze-
rza wigilijna powinna być rodzin-
na. To okazja, by powiedzieć: wy-
bacz, daruj; wybaczam, daruję. 
Jeśli pojednaliśmy się z Bogiem 
w spowiedzi adwentowej, trzeba 
też pojednać się ze sobą i z in-
nymi. Inaczej nie będzie miejsca 
dla Chrystusa, jeśli będziemy 
w sobie chowali urazy i złość. 
Pojednajmy się przy tym stole, 
to bardzo ważne, bez pojednania 

w rodzinie nie ma też szans na 
pojednanie w naszej ojczyźnie. 

– Czy dania, które stawia-
my na stole w ten szczególny 
dzień, są ważne?

– To zależy od narodu. Naj-
piękniejsza jest Polska tradycja. 
Kiedyś było 12 dań, dziś to trochę 
zanika. 

– Co powinno być zwień-
czeniem tej wyjątkowej kola-
cji?

– Oczywiście pasterka 
i uczestnictwo w niej. Tu aku-
rat Polacy uczestniczą, często 
„zawiani”, po kielichu na odwa-
gę, ale przychodzą pod osłoną 
nocy do kościoła. Są tacy, co za 
dnia w niedzielę nie potrafią 
do świątyni trafić, ale w wigilię 
o północy przychodzą. Pan Je-
zus powiedział: „Nie zdrowi, ale 
chorzy potrzebują lekarza”. Oni 
mają prawo przyjść i się modlić. 
Dobrze jednak, by ich serce było 
czyste i otwarte dla Jezusa przez 
cały rok. Byśmy nie wystawiali 
Go zaraz po świętach za te drzwi 
bez klamki z drugiej strony.

– Czego powinniśmy uczyć 
poprzez święta najmłodsze po-
kolenie? Jakie wartości przeka-
zać dzieciom?

– Najważniejsze, że Pan Bóg 
jest miłością. Chrystus jest naj-
ważniejszym prezentem. Teraz 
jest to wypaczone, tak samo jak 
przy przyjęciu I Komunii Świętej. 
Pojawiają się bardzo drogie pre-
zenty: komputery, drony, quady. 
Kolędy w sklepach grają już w li-
stopadzie, a zabawki są wystawia-
ne na pierwszy plan. Dochodzi to 
takich sytuacji, że ludzie nie chcą 
być chrzestnymi z obawy przed 
dużymi nakładami finansowymi. 
Kiedyś było inaczej. Skromniej. 
W Kanadzie tego nie ma. Nie ma 
żadnych drogich prezentów. Naj-
ważniejszy jest Jezus.

– Jak wygląda Boże Naro-
dzenie w Kanadzie?

– Tam nie ma wigilii. To Pol-
ski zwyczaj. Świętowanie zaczy-
na się od uczestnictwa w paster-
ce. Dla dzieci jest ona wczesnym 
wieczorem, dla starszych około 
godziny 21.00, a potem o półno-
cy. Główne świętowanie przy-
pada na pierwszy dzień świąt. 
Wtedy rodziny zbierają się przy 
upieczonym indyku, rozmawia-
ją, wręczają sobie drobne sym-
boliczne podarunki. Domy są 
ustrojone, oświetlone. Całe ulice 
są w migoczących lampkach. Tam 
dzieci się cieszą, że przychodzi 
Jezus do ich serc, do ich rodzin. 
Nie ma znaczenia drogi prezent, 
cenniejszy jest ten wykonany 
przez nas. Nie wszystkich prze-

cież stać na coś drogiego. Święta 
nie są po to, by wydawać pienią-
dze i czekać na cenne podarunki. 
Ważne są te od serca. 

– Ksiądz wyjechał do Ka-
nady w roku 1978. Czy jest róż-
nica pomiędzy świętami w Pol-
sce przed tamtym okresem, 
a tymi teraz? 

– Przed `78 rokiem święta 
były bardziej rodzinne. Wszyscy 
się zjeżdżali, by wspólnie spędzić 
ten czas. Wtedy nic w sklepach 
nie było, ludzie musieli napraw-
dę się postarać, żeby coś na ten 
stół wigilijny postawić. Świat tak 
nie pędził, nie było podłych in-
stynktów i podłych manier. Teraz 
zagościły w niektórych polskich 
domach. Powinniśmy trochę 
zwolnić, wyciszyć się, poświęcić 
czas rodzinie. Zastanowić się nad 
swoim postępowaniem, by nie 
zmierzało ono w złym, krzyw-
dzącym innych kierunku.

– Bywał ksiądz też wśród 
Indian. Jak oni świętują?

– Indianie też przychodzą na 
pasterkę, ubierają choinkę. Biały 
człowiek wiele rzeczy im przeka-
zał. Nie tylko handlarze, którzy 
rozpili Indian (śmiech), ale i mi-
sjonarze. Sam ukazywałem im 
piękno dobrej nowiny. Ci, którzy 
przyjęli chrzest i stali się chrze-
ścijanami, starają się przeżywać 
święta jak i my. W tę cichą, je-

dyną niepowtarzalną, często 
tam bardzo mroźną noc, są na 
pasterce. 

– Czego ksiądz życzy na-
szym Czytelnikom?

– Życzę, by pamiętali, że jest 
taka noc, na którą czekamy cały 
rok. Noc, za którą tęsknimy, za 
takim wyjątkowym okresem, 
kiedy milkną wszelkie spory. To 
taki wyjątkowy wieczór w roku, 
kiedy gromadzimy się przy sto-
łach wigilijnych, połammy się 
opłatkiem, przebaczmy i popro-
śmy o przebaczenie. To bardzo 
ważne. Pojednajmy się z Bogiem 
i z samym sobą. I nie ważne czy 
przy karpiu, czy przy indyku. To 
są zwyczaje narodowe. Ważne 
są wartości. Życzę obfitych łask 
i błogosławieństwa Bożego Dzie-
ciątka. W myśl słów:

„Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami”.

Tego życzę z całego ser-
ca. Niech to Boże Dziecię darzy 
wszystkich zdrowiem w Nowym 
Roku i żeby rok 2018 był rzeczy-
wiście czasem Bożej Łaski, bo to 
rok św. Józefa. 

Tekst i fot. (nał)
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FILM

Film

Filmowe nowości w BDK

Ojciec polskiego teledysku

W niedzielę 21 stycznia do Brodnickiego Domu Kultury zawita Objazdowe Kino 
Visa. Widzowie będą mogli obejrzeć m.in. „Atak paniki”, „Magiczną zimę Mumin-
ków” i drugą część przygód „Paddingtona”

13 grudnia w wieku 59 lat zmarł Jan „Yach” Paszkiewicz, reżyser, twórca teledy-
sków i przyjaciel lokalnych festiwali kulturalnych.

Wąbrzeźno
 14 stycznia rusza XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Sztab WOŚP utworzony został tradycyjnie w Wąbrzeskim Domu Kultury. 
W tym roku pieniądze trafią na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. 
Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc akcję, m.in. przekazując przedmioty na 
licytację, proszeni są o kontakt ze sztabem, tel. 56 688 17 27, wew. 24.

 W niedzielę 28 stycznia 2018 o 16.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury 
wystąpi kabaret „Jurki”. Bilety w cenie 40 zł/os., grupowe 35 zł (od 15 osób) 
do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00. 

Golub-Dobrzyñ 
 W czwartek 21 grudnia o 19.00 w sali widowiskowej Domu Kultury 

planowany jest X Jubileuszowy Koncert Kolęd i Utworów Świątecznych. Na 
scenie pojawią się uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wa-
zówny. Zaproszenia do odbioru w sekretariatach: DK (tel. 56 683 24 08) 
i ZS (tel. 56 683 54 50). W holu prowadzona będzie zbiórka, z której dochód 
zostanie przekazany na leczenie Oliwii. 

 Dzień później o 19.00 w kościele pw. św. Katarzyny w Golubiu-Do-
brzyniu zostanie wystawiona etiuda bożonarodzeniowa pt. „Bóg się rodzi 
w człowieku”. Wstęp bezpłatny. 

 W sobotę 13 stycznia w Ośrodku Chopinowskim w Szafrani wystąpi 
Zespół Bydgoskich Solistów Arte Con Brio. Formację tworzą wybitni artyści 
Opery Nova, Filharmonii Pomorskiej i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 
Początki bydgoskiej grupy sięgają 1999 roku. Nieprzerwanie kierownikiem 
artystycznym Arte Con Brio jest Mirosław Przybył. Publiczność usłyszy in-
terpretacje klasycznych przebojów, utwory kościelne, operowe, rozrywkowe 
czy filmowe. W programie m.in. „To były piękne dni” Haliny Kunickiej, „I Will 
Always Love You” Whitney Houston czy „Nie dokazuj” Marka Grechuty. 
Początek koncertu o 17.00. Bilety kosztują 50 zł. 

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

Rypin
 Ostatni dzień roku warto spędzić z Rypińskim Domem Kultury. O 22.30 

na Nowym Rynku rozpocznie się zabawa sylwestrowa. Wśród atrakcji m.in. 
program muzyczny i pokaz sztucznych ogni. Wstęp wolny.  

Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie ogłosiło nabór na zajęcia tea-

tralne, warsztaty teatralne i parateatralne oraz przygotowanie do konkursów 
recytatorskich. Zajęcia będą realizowane przez instruktora MCK Annę 
Sawicką-Borkowicz. Więcej pod nr. tel. 54 287 24 40.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Orszak Trzech Króli
WĄBRZEŹNO  Po raz drugi Wąbrzeski Dom Kultury organizuje 
konkurs na wykonanie stroju i wcielenie się w jedną z postaci 
Orszaku Trzech Króli. Zgłoszenia są przyjmowane do 2 stycz-
nia

Filmowa uczta rozpocznie 
się o 9.30 i potrwa do wieczo-
ra. Szczegółowy program sean-
sów zostanie ogłoszony wkrótce. 
Młodsi widzowie będą mogli zo-
baczyć „Magiczną zimę Mumin-
ków”. Głównym bohaterem jest 
Muminek, który postanawia nie 
zasypiać na zimę, jak to mają 
w zwyczaju od pokoleń jego to-
warzysze. Chce dowiedzieć się, 
jak wygląda świat, gdy cała rodzi-
na śpi oraz poznać tajemniczego 
gościa – Gwiazdkę. 

Kolejną propozycją dla dzieci, 
ale i rodziców, jest „Paddington 
2”. To kontynuacja przygód rezo-
lutnego niedźwiadka. Tym razem 
nasz bohater wpadnie w tarapa-
ty. Omyłkowo zostanie osadzony 

w areszcie, razem z typami spod 
ciemnej gwiazdy. Paddington po-
dejmie się misji sprowadzenia ich 
na dobrą drogę. Czy mu się uda? 

W BDK będzie można wybrać 
się także na „Atak paniki” w reży-
serii Pawła Maślony. To komedio-
dramat, opowiadający o losach 
zwykłych ludzi, którzy wpadają 
w wir zupełnie nieoczekiwanych 
zdarzeń. Na ekranie zobaczymy 
m.in. Artura Żmijewskiego, Do-
rotę Segdę, Magdalenę Popławską 
i Grzegorza Damięckiego. 

Objazdowe Kino Visa przy-
gotowało również dla widzów 
komedię zatytułowaną „Gotowi 
na wszystko. Exterminator”. Po-
znamy historię piątki przyjaciół, 
którzy chcą spełnić swoje marze-

nie z dzieciństwa – założyć zespół 
metalowy. W rolach głównych: 
Paweł Domagała, Piotr Rogucki 
i Agnieszka Więdłocha. 

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

(ToB)

Paszkiewicz urodził się w 1958 
roku w Bydgoszczy. Ukończył 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. W trakcie kariery za-
wodowej wyreżyserował ponad 
400 klipów do takich utworów jak: 
„Polska” Kultu czy „Nóż” Illusion. 
Ponadto współpracował z Bud-
ką Suflera, Wojciechem Waglew-
skim, Maciejem Maleńczukiem 
czy zespołem Hey. Współtworzył 
Festiwal Polskich Wideoklipów 
Yach Film. 

Artysta był związany także 
z naszym regionem m.in. z Lip-
nem. W Miejskim Centrum Kul-
turalnym prowadził warsztaty fil-
mowo-telewizyjne dla młodzieży 
i dorosłych. Zasiadał też w jury 
muzycznego festiwalu Lipa, obok 
Sławomira Lewandowskiego, Ja-
rosława Szajerskiego i Zbigniewa 
Krzywańskiego. Zmarł 13 grudnia 
w Sopocie, po ciężkiej chorobie. 

(ToB)
fot. internet

W konkursie, a następnie 
w korowodzie wezmą udział oso-
by, które do 2 stycznia dostarczą 
pisemne zgłoszenie do organi-
zatora. Musi ono zawierać: imię 

i nazwisko uczestnika, wiek, adres 
i telefon oraz, w przypadku dzie-
ci, nazwę szkoły lub przedszko-
la. Prace będą oceniane w trzech 
kategoriach wiekowych: dzieci 

w wieku przedszkolnym, ucznio-
wie szkół podstawowych oraz 
uczniowie szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych i dorośli.

Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty 6 stycznia. Najpierw, 
o 12.30, planowana jest msza 
święta w Sanktuarium Matki 
Bożej Brzemiennej, a następnie 
uczestnicy przejdą w korowodzie 
do kościoła Matki Bożej Królo-
wej Polski, gdzie ok. 13.30 nastąpi 
podsumowanie konkursu i wrę-
czenie nagród.

Współorganizatorami zma-
gań są parafie: Świętych Aposto-
łów Szymona i Judy Tadeusza 
oraz Matki Bożej Królowej Polski.

(ToB)
fot. archiwum
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
09:05 Astronarium odc. 17
09:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 54
10:15 Doktor Quinn odc. 15 s. 2 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Szwajcarski Park Narodowy 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 160 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator odc. 195
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 58 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3228 - telenowela
18:45 Bez tożsamości odc. 14 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 189 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Oblicze miłosierdzia 
 - dokumentalny 
00:40 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 5 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 103 - serial

06:20 Szpital odc. 217 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 150 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 201 - serial

09:45 Brzydula odc. 202 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 492 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 151 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 391 - serial

14:55 Szpital odc. 218 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 203 - serial

18:30 Brzydula odc. 204 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 493 - serial

20:00 Stosunki międzymiastowe 

 - komedia romantyczna 

22:15 Oszuści odc. 7 - serial

23:15 Niewierni odc. 7 - serial

00:15 Atak pająków - fi lm SF

06:00 Niesamowite rekordy odc. 12
06:45 Niesamowite rekordy odc. 13
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 15 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 50 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 51 - serial
09:00 V.I.P. odc. 8 s. 4 - serial
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 312 - serial
11:00 Detektywi w akcji odc. 181 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 169 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 170 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 157
15:00 Dom nie do poznania odc. 255
16:00 Esmeralda odc. 73 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 74 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 182 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 313 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 116 - serial
21:05 Mroki lasu - horror
23:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 19

06:00 To moje życie! 

 odc. 187 s. 3 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw

 odc. 38 - serial

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

 odc. 17 s. 4 - serial

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

 odc. 18 s. 4 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 12 s. 11 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 15 s. 8 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 3 s. 5 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 7 s. 5 - serial

13:50 Królowa serc odc. 49 - telenowela

14:45 Królowa serc odc. 50 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 25 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 26 - serial

17:05 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 14 s. 8 - serial

18:00 Bibliotekarze odc. 3 - serial

19:00 Bibliotekarze odc. 4 - serial

20:00 Wesołych świąt - komedia 

21:50 SexiPistols - western

23:30 Głupia i głupsza - komedia 

01:30 Ale numer! odc. 23

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 79

08:05 Dezerterzy 

08:40 Dawne instrumenty z czasów 

 Chopina odc. 2549

09:00 Dla Ellen - dramat obyczajowy 

11:00 Wojna domowa odc. 7 - serial

11:40 Wojna domowa odc. 8 - serial

12:40 Sami dla siebie - obyczajowy 

14:20 Warszawa - obyczajowy 

16:15 Chuligan literacki odc. 72

16:50 Dla Ellen - dramat obyczajowy 

18:25 Studio Kultura - rozmowy

18:40 Inwazja różu. Księżniczki, 

 gwiazdy i Girl Power 

 - dokumentalny 

19:45 Broken Tale - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 79

20:25 Aby do niedzieli 

 - komedia kryminalna 

22:25 Zakładka odc. 16

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 79

23:15 Mury - dokumentalny 

00:45 Holy Motors 

 - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 21
06:55 Koniec Europy - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 73
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 9 - serial
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 9 - serial
09:40 Grudzień ‘70. Interesy władzy 
 - dokumentalny 
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial
11:50 Flesz historii Magazyn 
12:10 Kryptonim „Muzeum”- Szlak 
 Armii Krajowej odc. 13
12:35 Nowe Ateny odc. 67
13:25 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 38 
14:30 Sensacje XX wieku odc. 39 
15:00 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 31 - serial
15:35 Bizancjum: opowieść 
 o trzech miastach 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:40 Jan XXIII - dokumentalny 
17:40 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 12 - serial
18:35 Taśmy bezpieki odc. 26
19:10 Sensacje XX wieku odc. 41 
19:40 Sensacje XX wieku odc. 40 
20:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:40 Nieznana historia Wielkiej 
 Armady odc. 2 - serial
21:45 Boża podszewka 
 odc. 15 s. 2 - serial
22:50 Spór o historię odc. 13 
23:35 Czarny serial odc. 13 - serial
23:55 Czarny serial odc. 14 - serial
00:30 Ośmiornica 
 odc. 54 s. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień 
09:40 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Seniorzy z energią odc. 7
11:45 Kapłan pro-life 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
14:00 Księga Ruth. Podróż wiary 
 - obyczajowy 
15:30 Wenezuela - San Félix 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
16:40 Tam, gdzie modlili się dawni 
 papieże - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Góry to życie. Życie to góry 
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 17 - 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 Benedyktyni - właściwa 
 miara - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl 
 odc. 205 s. 10 - serial
06:30 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 28
07:05 M jak miłość odc. 191 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1766 - serial
11:40 Na dobre i na złe 
 odc. 507 - serial
12:40 Tylko z tobą odc. 49 - serial
13:40 Na sygnale odc. 105 - serial
14:15 Wielka Rafa Koralowa 
 z Davidem Attenborough 
 odc. 2 - serial
15:10 Na dobre i na złe - 18 lat! 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 13 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1766 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1767 - serial
20:40 Dzięki Bogu już weekend 
21:05 The Good Doctor odc. 2 - serial
21:55 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 9 - serial
22:55 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 10 - serial
00:05 Zakręcony - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3

07:50 Doradca smaku odc. 27

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2150

10:55 Ukryta prawda odc. 512 - serial

12:00 Szkoła odc. 254 - serial

13:00 19+ odc. 129 - serial

13:30 19+ odc. 130 - serial

14:00 Szpital odc. 398 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 6

16:00 Szkoła odc. 255 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 513 - serial

18:00 Szpital odc. 399 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 38

19:50 Uwaga! odc. 5168

20:10 Doradca smaku odc. 32

20:15 Na Wspólnej odc. 2603 - serial

20:55 Milionerzy odc. 33

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14

22:30 Nigdy w życiu! 

 - komedia romantyczna 

00:45 Mroczna dzielnica - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 583 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 248 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 249 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 88 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 575 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 208 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 709 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2594 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 755 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3536
16:30 Na ratunek 112 odc. 79 - serial
17:00 Gliniarze odc. 67 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2595 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 444 - serial
20:10 12 mężczyzn z kalendarza 
 - komedia romantyczna 
22:00 Godziny - wyścig z czasem - thriller
00:05 Kłopoty z blondynką 
 - komedia romantyczna 

09:10 Brzydula 07:50 Kaczor Donald
przedstawia 13:50 Królowa serc 08:05 Dezerterzy 14:00 Sensacje XX wieku

19:30 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Po kilkunastu latach zgodnego pożycia mąż 
oznajmia Judycie Kozłowskiej, że odchodzi do 
innej. Kobieta musi zacząć życie od nowa. Nie jest 
to łatwe, ponieważ współpracując z popularnym 
pismem kobiecym, w którym odpowiada na listy 
czytelniczek, nigdy nie zarabiała dużych pieniędzy.

Dla okulisty Steve’a święta to najlepszy czas, by 
wykazać się talentem organizacyjnym. Mężczyzna 
w najdrobniejszych szczegółach planuje wszystkie 
grudniowe atrakcje. Znudzona rodzina Steve’a 
z radością przyjmuje zmianę, którą zwiastuje 
wprowadzenie się sprzedawcy samochodów.

„Wesołych świąt”
(2006r.) TV Puls 20:00

„Nigdy w życiu!”
(2004r.) TVN 22:30



Piątek, 22 grudnia 2017

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat odc. 25 - serial
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 52
09:40 Rodzinny ekspres odc. 14
10:15 Doktor Quinn 
 odc. 16 s. 2 - serial
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 7 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Pakujemy odc. 7
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 11 - serial
13:25 Dookoła świata 
14:00 Elif odc. 161 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 59 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3229 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 15 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. 
 Wygraj marzenia odc. 13
21:20 Wiatr i lew - sensacyjny 
23:30 Wściekłość na drodze - thriller
01:05 Podejrzani zakochani 
 - komedia romantyczna 

05:20 Ukryta prawda odc. 104 - serial

06:20 Szpital odc. 218 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 151 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 203 - serial

09:45 Brzydula odc. 204 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 493 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 152 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 392 - serial

14:55 Szpital odc. 219 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 205 - serial

18:30 Brzydula odc. 206 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 494 - serial

20:00 Happy Feet: Tupot małych stóp 

 - animowany 

22:25 Jackie Chan: Pierwsze uderzenie 

 - sensacyjny 

00:00 Zabójcza broń odc. 12 - serial

06:00 Niesamowite rekordy odc. 1
06:45 Niesamowite rekordy odc. 2
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 16 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 52 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 53 - serial
09:00 V.I.P. odc. 9 s. 4 - serial
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 313 - serial
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 182 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 171 - serial
13:00 Galileo odc. 660
14:00 Galileo odc. 661
15:00 Dom nie do poznania odc. 256
16:00 Esmeralda 
 odc. 75 - telenowela
17:00 Esmeralda 
 odc. 76 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 183 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 314 - serial
20:00 Bestie z Morza Beringa 
 - fi lm SF
21:50 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 113 - serial
22:50 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 114 - serial
23:50 Następny jesteś ty - thriller
01:50 Graffi ti 

06:00 To moje życie! 

 odc. 188 s. 3 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 39 - serial

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

 odc. 18 s. 4 - serial

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

 odc. 19 s. 4 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 13 s. 11 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 16 s. 8 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 4 s. 5 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 8 s. 5 - serial

13:50 Królowa serc odc. 51 - telenowela

14:45 Królowa serc odc. 52 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 26 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 27 - serial

17:05 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 15 s. 8 - serial

18:00 Bibliotekarze odc. 4 - serial

19:00 Bibliotekarze odc. 5 - serial

20:00 Osaczeni - sensacyjny 

22:10 Desperado - sensacyjny 

00:10 Strażnik czasu - fi lm SF

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 80

08:05 Kronos odc. 6

08:55 Informacje kulturalne 

09:20 Skutki noszenia kapelusza 

 w maju - komedia 

11:00 Wojna domowa odc. 9 - serial

11:50 Wojna domowa odc. 10 - serial

13:00 Autor wychodzi 

 - dramat obyczajowy 

13:50 Chopin i jego Europa 2017 

 - recital Garrica Ohlssona

15:35 Pegaz odc. 60

16:40 Brzezina 

 - dramat psychologiczny 

18:20 Studio Kultura - rozmowy 

18:40 Oskarowe kostiumy 

 Barbary Ptak - dokumentalny 

19:40 Coming out 2017 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 70

20:25 Czarny kot, biały kot 

 - komediodramat 

22:40 Tygodnik kulturalny 

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 80

23:45 Ella Fitzgerald 

00:45 Aby do niedzieli 

 - komedia kryminalna 

06:50 Był taki dzień odc. 22
06:55 Jan XXIII - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 74
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 10 - serial
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 10 - serial
09:45 Ułan Batalionu Zośka. 
 Jan Rodowicz Anoda 
 - dokumentalny 
10:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial
11:55 Taśmy bezpieki odc. 26
12:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
odc. 8 - serial
13:00 Podróże z historią odc. 42 
13:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 41 
14:35 Sensacje XX wieku odc. 40 
15:05 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
15:40 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 3 - dokumentalny 
16:40 Kaszubi. Odnalezione kolory 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 53 - serial
18:40 Z archiwum IPN odc. 4
19:20 Sensacje XX wieku odc. 1 
20:10 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 17
20:40 Genialne wynalazki 
 odc. 2 - serial
21:45 Boża podszewka 
 odc. 16 s. 2 - serial
22:50 Cicho pod prąd - dokumentalny 
23:55 Szerokie tory odc. 60
00:30 Ośmiornica odc. 55 s. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 17 - 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 Seniorzy z energią odc. 8
11:50 Adoracja w Kalkucie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Błogosławiona Juta. 
 Kobieta średniowiecza 
 - dokumentalny 
12:55 Święty na każdy dzień 
13:00 Kod Genesis 
 - dramat obyczajowy 
14:35 Salezjańskie lato 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 7 - serial
17:00 Ogrody papieskie 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom odc. 2 - 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 Józef z Egiptu 
 odc. 31 - serial

05:55 Rodzinka.pl 
 odc. 206 s. 10 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 29
07:05 M jak miłość odc. 192 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1767 - serial
11:50 Postaw na milion 
12:50 Tylko z tobą odc. 50 - serial
13:45 Na sygnale odc. 106 - serial
14:20 Coś dla Ciebie odc. 131
14:45 Rodzinka.pl odc. 208 - serial
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! 
15:25 Program rozrywkowy 
 - mini audycja 
15:30 Janosik odc. 12 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 14 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1767 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1768 - serial
20:40 Asterix i Obelix kontra Cezar 
 - przygodowy 
22:45 Zawód szpieg - sensacyjny 
01:00 The Good Doctor odc. 2 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4

07:50 Doradca smaku odc. 32

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2151

10:55 Ukryta prawda odc. 513 - serial

12:00 Szkoła odc. 255 - serial

13:00 19+ odc. 131 - serial

13:30 19+ odc. 132 - serial

14:00 Szpital odc. 399 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 6

16:00 Szkoła odc. 256 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 514 - serial

18:00 Szpital odc. 400 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 39

19:50 Uwaga! odc. 5169

20:00 Piraci z Karaibów: Na nieznanych 

 wodach - przygodowy 

22:55 Shaft - sensacyjny 

01:00 Życie bez wstydu odc. 2 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 584 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 250 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 251 - serial
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 89 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 576 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 209 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 710 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2595 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 756 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3537
16:30 Na ratunek 112 odc. 80 - serial
17:00 Gliniarze odc. 68 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2596 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 445 - serial
20:05 Gęsia skórka Czarna - komedia 
22:15 Znaki - thriller
00:45 Dziewiąty legion - przygodowy 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Wojna domowa 17:45 Czas honoru

19:25 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Jack Sparrow nie ustaje w poszukiwaniach 
źródła młodości. Przed kolejną wyprawą zostaje 
pojmany przez Anglików. Chcą oni, by dołączył do 
dowodzonej przez jego wroga, Hectora Barbossę, 
rządowej ekspedycji, która także chce odnaleźć 
mityczne źródło. 

Nastoletni Zach przeprowadza się z Nowego Jorku do 
cichego miasteczka Madison. Gdy spotyka Hannę, 
szybko odkrywa, jak wiele ich łączy. Dziewczyna 
skrywa pewną tajemnicę. Próbując dowiedzieć się 
o niej więcej, Zach poznaje ojca Hanny, R.L. Stine’a, 
autora książek dla dzieci.

„Gęsia skórka”
(2015r.) Polsat 20:05

„Piraci z Karaibów: 
Na nieznanych wodach”

(2011r.) TVN 20:00



Sobota, 23 grudnia 2017

10:35 Talianka

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:55 Rok w ogrodzie extra odc. 17
08:20 W drodze do Cordury - western
10:35 Talianka odc. 5 - serial
11:35 Talianka odc. 6 - serial
12:35 Studio Raban odc. 14
13:15 Wanilia, cynamon i płatki 
 migdałów. Świąteczne 
 wypieki w Europie 
 - dokumentalny 
14:10 Okrasa łamie przepisy odc. 172
14:40 Dama w czarnym welonie 
 odc. 4 - serial
15:50 Koncert jubileuszowy 
 teleturnieju „Jaka to melodia?” 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Blondynka odc. 67 - serial
18:30 Opole 2017 na bis 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Nieuchwytni - sensacyjny 
21:55 Podejrzani zakochani 
 - komedia romantyczna 
23:50 Wiatr i lew - sensacyjny 
02:00 Wściekłość na drodze - thriller

05:35 Ukryta prawda odc. 105 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 - serial

09:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 - serial

10:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 - serial

11:45 Brzydula odc. 197 - serial

12:20 Brzydula odc. 198 - serial

12:55 Brzydula odc. 199 - serial

13:30 Brzydula odc. 200 - serial

14:05 Brzydula odc. 201 - serial

14:40 Brzydula odc. 202 - serial

15:10 Zeus i Roksana - komedia 

17:15 Street Dance II - muzyczny

19:00 Ekspres polarny - animowany 

21:10 Znów mam 17 lat - komedia 

23:25 Star Trek: W ciemność - fi lm SF

02:10 Moc magii odc. 349

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 17 - serial
06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 18 - serial
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 19 - serial
07:35 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 51 - serial
08:10 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 54 - serial
08:40 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 55 - serial
09:10 Dzwoneczek i zaginiony skarb 
 odc. 2 - animowany 
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 310 - serial
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 311 - serial
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 312 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 158
14:55 Jaś Fasola - serial
15:35 Tajniak - komedia sensacyjna 
17:25 Król lew II: Czas Simby 
 - animowany 
19:00 Galileo odc. 630
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 313 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 314 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 115 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 116 - serial
00:00 436 mieszkańców - horror

06:00 Niesamowite! odc. 15 - serial

06:30 Niesamowite! odc. 16 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 38 s. 3

07:50 Lekarze na start 

 odc. 52 - serial

08:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 22 - serial

09:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 23 - serial

10:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 24 - serial

11:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25 - serial

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 26 - serial

13:20 W świecie baśni: 12 miesięcy 

 - fantastyczny

14:55 Gdzie jest gwiazdka 

 - fantastyczny

16:30 Przyjadę do domu na święta 

 - komedia 

18:15 SexiPistols - western

20:00 Next - sensacyjny 

21:55 Momentum - thriller

23:55 Piła V - horror

01:50 Ale numer! odc. 25

08:00 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 7 - serial

08:45 Stawiam na Tolka Banana 

 odc. 1 - serial

09:25 Informacje kulturalne 

09:40 Miłość ci wszystko wybaczy 

11:05 Vistuliada odc. 10, 

11:40 Tygodnik kulturalny 

12:35 Szlakiem Kolberga odc. 22

13:15 Spartakus - dramat historyczny 

16:35 Wydarzenie aktualne 

17:05 Baczyński - biografi czny 

18:25 Dranie w kinie odc. 17

19:05 Legendy rocka odc. 39 - serial

20:00 Studio Kultura - rozmowy 

20:20 Blue Jasmine 

 - dramat obyczajowy 

22:10 Frank Sinatra: A Man & His Music 

23:15 Utopia odc. 5 s. 2 - serial

00:00 Utopia odc. 6 s. 2 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 23
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial
08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 17
08:25 Dziedzictwo regionów odc. 10
08:50 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 1 - serial
09:10 W pustyni i w puszczy 
 odc. 2 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 163
10:40 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 4 - serial
11:35 Odkryć tajemnicę 
 odc. 1 - serial
12:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 13 - serial
13:05 Wielka piątka Azji 
 odc. 5 - serial
14:05 Szerokie tory odc. 137
14:35 Wielka gra odc. 96
15:40 Spór o historię odc. 162 
16:20 Niepamięć - dokumentalny 
17:15 Dzieci ukradzione przez 
 Hitlera odc. 29 - dokumentalny 
17:45 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 37
18:00 Jan Serce odc. 6 - serial
19:10 Nieznana historia 
 Wielkiej Armady odc. 2 - serial
20:15 Życie rodzinne 
 - dramat obyczajowy 
22:00 Genialne wynalazki 
 odc. 2 - serial
23:00 Dziewczyny z Szymanowa 
 - dokumentalny 
23:40 Czas siewu i czas żniw 
 odc. 1 - serial
00:40 Dotknięcie anioła 
 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Życie Matki Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 31 - serial
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Głos z Brukseli 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
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 

06:00 Wielka Rafa Koralowa 
 z Davidem Attenborough 
 odc. 2 - serial
07:05 M jak miłość odc. 1338 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Lajk! odc. 40
11:10 David Attenborough 
 i dinozaur olbrzymi 
 - dokumentalny 
12:15 Superpies 
 - komedia sensacyjna 
13:45 Lajk! odc. 17
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:15 Rodzinka.pl odc. 209 - serial
15:50 Asterix i Obelix kontra Cezar 
 - przygodowy 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 60 lat TVP Poznań 
 - koncert jubileuszowy
21:00 60 lat TVP Poznań 
 - koncert jubileuszowy
22:00 Koneser - melodramat 
00:20 Nieznana siostra - thriller

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1036

11:00 Na Wspólnej odc. 2600 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2601 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2602 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2603 - serial

12:50 Mali giganci odc. 7 s. 3

14:50 Kulinarne podróże Magdy Gessler 

 odc. 1 - dokumentalny 

15:50 Azja Express odc. 3 s. 2

17:20 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 5 s. 9

17:55 Tu się gotuje! odc. 4

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 40

19:45 Uwaga! odc. 5170

20:00 Pamiętnik księżniczki II: 

 Królewskie zaręczyny 

 - komedia romantyczna 

22:25 Pod słońcem Toskanii - komedia 

00:50 Nigdy w życiu! 

 - komedia romantyczna 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 13

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 23 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 34 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 35 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

 odc. 30 - serial

10:10 Ewa gotuje odc. 322

10:50 Anioły i kowbojki - familijny

12:50 Klik: i robisz, co chcesz - komedia 

15:05 Jaś Fasola odc. 7 s. 1 - serial

15:50 Kabarety Rybnik 2017 

17:50 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 129 - telenowela

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 130 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 351 - serial

20:05 Paddington - komedia 

22:10 Teściowie - komedia sensacyjna 

00:15 Postrach nocy II: Nowa krew 

 odc. 2 s. 1 - horror

08:45 Gotowe na wszystko 13:55 STOP Drogówka 06:00 Niesamowite! 13:15 Spartakus 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

15:50 Asterix i Obelix 
kontra Cezar 11:00 Na Wspólnej 10:10 Ewa gotuje

Księżniczka Mia skończyła właśnie 21 lat i wkrótce 
ma objąć tron maleńkiego europejskiego państwa 
– Genovii. Jednak aby stać się prawowitą królową, 
musi najpierw wyjść za mąż w ciągu zaledwie 
30 dni. Jeśli tego nie zrobi, korona przepadnie na 
rzecz sir Nicholasa. 

Kurier mieszkający w Nowym Jorku, Cam, jest 
poszukiwany przez mafi ę za zadłużenia. Gdy rozbija 
swój rower, spotyka piękną nieznajomą, która zabiera 
go do świata parkour. 

„Nieuchwytni”
(2015r.) TVP 1 20:15

„Pamiętnik księżniczki II: 
Królewskie zaręczyny”

(2004r.) TVN 20:00



Niedziela, 24 grudnia 2017

05:55 Klan

05:55 Klan odc. 3229 - telenowela
06:30 Słownik polsko@polski 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:25 Ziarno odc. 642
09:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 29 - serial
09:35 Nicholas Nickleby 
 - dramat obyczajowy 
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:10 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 3 - serial
14:20 Obietnica pod jemiołą 
 - komedia romantyczna 
16:05 Jaka to melodia? 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Płyń, kolędo! - wielki 
 koncert kolęd odc. 1
18:30 Płyń, kolędo! - wielki 
 koncert kolęd odc. 2
19:30 Wiadomości 
20:00 Orędzie arcybiskupa 
 Stanisława Gądeckiego 
 na Boże Narodzenie 
20:05 Sport 
20:15 Pogoda 
20:20 Jaka Wigilia, taki cały rok 
 - kolędy z Katowic 
21:25 Transmisja pasterki 
 z Watykanu z udziałem 
 papieża Franciszka 
23:30 Nieuchwytni - sensacyjny 
01:10 Niespotykanie spokojny 
 człowiek - komedia 

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 20 - serial

06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 21 - serial

07:05 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 52 - serial

07:40 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 53 - serial

08:10 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 56 - serial

08:45 Kudłaty zaprzęg - dla dzieci 

10:30 Galileo odc. 661

11:30 Galileo odc. 630

12:40 Mój tata Scrooge - obyczajowy 

14:30 Człowiek przyszłości 

 - komediodramat 

17:05 Bajkowe Boże Narodzenie 

 - obyczajowy 

19:00 Galileo odc. 631

20:00 Trefny wóz - thriller

21:50 Mroźny wiatr - horror

23:45 Lepiej być nie może - komedia 

02:30 Najdziwniejsze zwierzęta 

 świata odc. 2 - serial

05:45 Niesamowite! odc. 4 - serial

06:35 Allo, Allo odc. 5 s. 2 - serial

07:15 Allo, Allo odc. 6 s. 2 - serial

08:00 Flintstonowie - serial

09:40 Życzenie wigilijne Richiego Richa 

 - dla dzieci 

11:10 Milion na Gwiazdkę - komedia 

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny

13:55 Dziewczynka z zapałkami 

 - fantastyczny

15:10 W świecie baśni: 12 miesięcy 

 - fantastyczny

16:40 Opowieść wigilijna - animowany 

18:25 Wesołych świąt - komedia 

20:00 Holiday - komedia romantyczna 

22:25 Osaczeni - sensacyjny 

00:35 Ale numer! odc. 26

08:00 Stawiam na Tolka Banana 

 odc. 2 - serial

08:45 Stawiam na Tolka Banana 

 odc. 3 - serial

09:30 Historia Florence Foster 

 Jenkins - dokumentalny 

10:35 Scena klasyczna. 

 Młody Chopin odc. 13

11:25 Trzeci punkt widzenia odc. 216

12:00 Człowiek z Dzikiego 

 Zachodu - western

13:50 Hollywood na wojnie 

 odc. 1 - serial

14:55 Chuligan literacki odc. 70

15:30 Kwartet - komedia 

17:15 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 515

18:10 Piosenki z programu 

 „Wieczorny gość” 

18:40 Kolędy na szlaku Kolberga 

 - dokumentalny 

19:40 Studio Kultura - rozmowy 

20:00 Oliver! - musical

22:30 Kolędy z Mazowszem 

23:30 Nadzieja i chwała 

 - dramat wojenny 

01:30 Trzeci punkt widzenia odc. 216

06:50 Był taki dzień odc. 24
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial
08:05 Droga od Chrystusa do 
 Konstantyna odc. 1 - serial
09:10 Przyłbice i kaptury odc. 9 - serial
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 147
10:50 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 4 - dokumentalny 
11:55 Perły Adriatyku - dokumentalny 
13:00 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 3 - dokumentalny 
13:55 Szerokie tory odc. 97
14:35 Bohaterowie Sybiru a 
 - dramat obyczajowy 
16:20 Tajemnice początków Polski 
 odc. 1 - serial
17:10 Mazowsze śpiewa kolędy odc. 2
17:20 Flesz historii 
17:35 Mazowsze śpiewa kolędy odc. 1
17:40 Ex libris 
18:15 Jan Serce odc. 7 - serial
19:15 Święty uśmiechnięty 
 - dokumentalny 
20:05 Golec uOrkiestra w Bukowinie 
21:00 Ułańska ballada 
 odc. 3 - przygodowy 
22:00 Szaweł - droga do Damaszku 
 - dramat historyczny 
23:35 Koncert świąteczny w Pelplinie 
00:45 Strażnicy „Piątej Ewangelii” 
 - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 1 - serial
11:25 Święty na każdy dzień 
11:30 Ziemia mojego Zbawiciela 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Świat Biblii - serial
15:00 Święty Mikołaj - historia 
 prawdziwa - dokumentalny 
15:55 Boże Narodzenie w Indiach 
 - dokumentalny 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
17:55 Rekolekcje adwentowe 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
18:20 Wieczerza Wigilijna
 u Państwa Pietrasik
19:05 Kantata „Anioł pasterzom mówił” 
19:25 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
19:30 Opowieść wigilijna - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce Publicystyka kulturalna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Święty na każdy dzień 
21:30 Msza Święta pod 
 przewodnictwem Ojca 
 Świętego Franciszka 
23:30 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 

06:00 Pierwsza cicha noc 

 - dokumentalny 

07:05 M jak miłość odc. 1339 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

09:20 Barwy szczęścia 

 odc. 1766 - serial

09:55 Magiczna skarpeta - obyczajowy 

11:30 Siedmiu wspaniałych - western

13:55 Familiada 

14:30 Koło fortuny 

15:15 „Wśród nocnej ciszy”

  - koncert kolęd w Pelplinie 

16:15 Uwierz w święta - dramat 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:55 Magazyn Ekspresu 

 Reporterów odc. 779

20:05 P.S. Kocham Cię - melodramat 

22:20 Ślubne wojny 

 - komedia romantyczna 

23:55 Bóg się rodzi. Kolędowanie

 z Białegostoku 

00:30 Koneser - melodramat 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 14

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 24 - serial

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 36 - serial

09:15 Mickey - bardziej bajkowe 

 święta - animowany 

10:45 Artur ratuje Gwiazdkę 

 - animowany 

13:15 Świąteczna gorączka - komedia 

14:55 Kolędowanie z Fundacją Polsat

15:50 Jasnogórskie kolędowanie 

 z Polsatem 

16:50 Wielkie kolędowanie z Polsatem 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Grześki sami w domu 

 - dla dzieci 

20:10 Kevin sam w Nowym Jorku 

 - komedia 

22:45 Święta last minute - komedia 

00:50 Gwiazdka w Harlemie - musical

05:50 Ukryta prawda odc. 106 - serial

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 - serial

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 - serial

10:55 Brzydula odc. 203 - serial

11:30 Brzydula odc. 204 - serial

12:05 Brzydula odc. 205 - serial

12:40 Brzydula odc. 206 - serial

13:15 Tatastrofa - komedia 

15:10 Beethoven. Świąteczna 

 przygoda - komedia 

16:55 W krzywym zwierciadle: 

 Witaj święty Mikołaju! - komedia 

19:00 Godziny szczytu 

 - komedia sensacyjna 

21:10 Noce w Rodanthe - melodramat 

23:15 Sześć dni, siedem nocy 

 - komedia romantyczna 

01:20 Mój rower - komediodramat 

13:15 Tatastrofa 10:30 Galileo

06:35 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

18:15 Jan Serce

13:55 Familiada 10:00 Elf 08:15 Jeźdźcy smoków

Zbliża się radosny czas Bożego Narodzenia, ale nie 
wszyscy przeżywają go jednakowo. Są i tacy, którzy 
wręcz nie znoszą tych świąt. Dwoje samotników, 
mających za sobą nieudane związki, poznaje się 
przypadkowo. Zawierają pakt, że nadchodzące 
święta spędzą razem bez żadnych zobowiązań.

Dawno temu mała Alicja wpadła do nory Białego 
Królika i znalazła się w fantastycznym, podziemnym 
świecie, zamieszkanym przez dziwne stwory 
i zwariowane postacie. Teraz, tuż przed zaręczynami, 
Alicja powraca do magicznej krainy, gdzie ponownie 
spotyka Szalonego Kapelusznika.

„Alicja w Krainie Czarów”
(2010r.) TVN 21:10

„Obietnica pod jemiołą”
(2014r.) TVP 1 21:10

05:30 Mango - Telezakupy 

07:40 Milionerzy odc. 112

08:30 Azja Express odc. 4 s. 2

10:00 Elf - komedia 

12:05 Gwiezdne wojny III 

 - Zemsta Sithów - fi lm SF

15:05 Kiedy aniołowie śpiewają 

 - komedia 

16:55 Śnięty Mikołaj - komedia 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 41

19:45 Uwaga! odc. 5171

20:05 Wieczór kolęd z Krakowa 

21:10 Alicja w Krainie Czarów 

 - fantastyczny 

23:35 Człowiek na krawędzi 

 - thriller 

01:45 Shaft - sensacyjny 



Poniedziałek, 25 grudnia 2017

09:00 Napoleon

05:35 Renifer Niko ratuje brata 
 - animowany 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Płyń, kolędo! 
 - wielki koncert kolęd 
09:00 Napoleon - przygodowy 
10:35 Rodzina na święta 
 - obyczajowy 
12:00 Urbi et Orbi - transmisja 
 błogosławieństwa z Watykanu 
12:50 Pisklę wśród śniegu. Opowieść 
 o małym pingwinie - dokumentalny 
14:00 Eurowizja Junior - skrót 
15:00 Biały Kieł II - legenda białego wilka 
 odc. 2 s. 1 - przygodowy 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Wesoła nowina - kolędy 
 z Białegostoku 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:05 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Rolnik szuka żony odc. 13 s. 4
21:20 Niebo istnieje naprawdę 
 - dramat obyczajowy 
23:05 Wróć do mnie - komediodramat 
01:10 Zatańcz ze mną - komedia 

05:35 Ukryta prawda odc. 107 - serial

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Dwóch i pół odc. 

 20 s. 10 - serial

09:20 Dwóch i pół odc. 

 21 s. 10 - serial

09:50 Rok bez Mikołaja - komedia 

11:45 Książę i ja III: Królewski 

 miesiąc miodowy 

 - komedia romantyczna 

13:40 Kopciuszek. W rytmie miłości 

 - komedia 

15:30 Happy Feet: Tupot małych stóp 

 - animowany 

17:50 Znów mam 17 lat - komedia 

20:00 Sześć dni, siedem nocy 

 - komedia romantyczna 

22:10 Diana - biografi czny 

00:30 Moje wielkie greckie wesele 

 - komedia romantyczna 

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 22 - serial

06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 23 - serial

07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 24 - serial

07:35 Niezwykła Przygoda Kubusia 

 Puchatka - animowany 

09:05 Przyjaciel Świętego Mikołaja 

 - familijny

11:05 Król lew II: Czas Simby 

 - animowany 

12:50 Kod Karola Wielkiego 

 - przygodowy 

15:30 Tajniak - komedia sensacyjna 

17:20 Asteriks i Obeliks: 

 Osiedle bogów - animowany 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 315 - serial

20:00 Kuloodporny - sensacyjny 

22:20 Strefa X - fi lm SF

00:05 The Box. Pułapka - thriller

06:00 To moje życie! 

 odc. 189 s. 3 - telenowela

07:00 Doktor Proktor i wanna czasu 

 - dla młodzieży 

08:50 Przyjadę do domu na święta

 - komedia 

10:15 Milion na Gwiazdkę - komedia 

12:10 Gwiazdka Eloizy - komedia 

13:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny

14:45 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny

15:50 Aniołki Charliego 

 - komedia sensacyjna 

17:35 Holiday - komedia romantyczna 

20:00 Wybuchowa para 

 - komedia sensacyjna 

21:55 Kariera Nikosia Dyzmy 

 - komedia 

23:50 Aniołki Charliego: 

 zawrotna szybkość - sensacyjny 

01:50 Taki jest świat odc. 38 s. 3

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 81

08:10 Scena klasyczna. 

 Młody Chopin odc. 13

09:00 Pegaz odc. 16

09:35 Oliver! - musical

12:10 Kolędy na szlaku Kolberga 

 - dokumentalny 

13:15 Hollywood na wojnie 

 odc. 2 - serial

14:20 Lawrence z Arabii 

 odc. 1 - przygodowy 

16:20 Lawrence z Arabii 

 - przygodowy 

18:20 „Kolęda, hej, kolęda...” 

19:10 Studio Kultura - rozmowy 

19:30 Argentyna, Argentyna 

 - dokumentalny 

21:10 Wesołych Świąt, pułkowniku 

 Lawrence - wojenny 

23:25 Przeżyć: Metoda Houellebecqa 

 - dokumentalny 

00:45 Dziennik fi lozofa odc. 81

06:50 Był taki dzień odc. 25
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 20 - serial
08:00 Droga od Chrystusa 
 do Konstantyna 
 odc. 2 - dokumentalny 
09:05 Przygody pana Michała 
 odc. 11 - serial
09:40 Golec uOrkiestra w Bukowinie 
10:35 Szaweł - droga do Damaszku 
 - dramat historyczny 
12:10 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 2 - serial
13:15 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
14:10 Kolędy z Mazowszem 
14:50 Czy Lucyna to dziewczyna? 
 - komedia 
16:15 Tajemnice początków Polski 
 odc. 3 - serial
17:15 Objawienia gietrzwałdzkie 
 - dokumentalny 
18:10 Lagardere odc. 1 - przygodowy 
20:05 Hej kolęda, kolęda z Krakowa 
20:30 C.K. Dezerterzy odc. 1 - komedia 
22:10 Poldark: Wichry losu odc. 1 - serial
23:20 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - dokumentalny 
00:25 Zakopower kolęduje w Bukowinie 

08:00 Świąteczny duch - obyczajowy 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:30 Msza Święta z kaplicy Cudownego 
 Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej Górze 
10:30 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
10:35 Bóg się rodzi - koncert kolęd 
 i pastorałek
11:35 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
12:00 Orędzie Bożonarodzeniowe 
 i błogosławieństwo „Urbi et Orbi” 
12:30 Serce świąt - obyczajowy 
13:55 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
14:00 Królewna Śnieżka Widowisko 
16:00 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:15 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
18:20 Kolędy w wykonaniu 
 Reprezentacyjnego Zespołu 
 Artystycznego Wojska Polskiego 
19:20 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Kantata „Cicha noc” 
22:00 Próba wiary - serial

06:05 Orędzie arcybiskupa Stanisława 

 Gądeckiego na święta Bożego 

 Narodzenia odc. 21 

06:15 Z całego świata 

06:55 Latający renifer - dla dzieci 

08:45 Czarodziejski las 

 - dokumentalny 

09:50 Beethoven na tropie skarbu 

 - przygodowy 

11:35 Nevada Smith - western

14:00 Familiada - wydanie specjalne 

14:45 Koło fortuny 

15:40 P.S. Kocham Cię - melodramat 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Wigilijna Tytka - koncert 

 bożonarodzeniowy w Poznaniu

20:05 Wkręceni II - komedia 

21:55 Pan i pani Killer 

 - komedia sensacyjna 

23:45 Markiza Angelika - przygodowy 

01:50 Świąteczna pomyłka 

 - komedia romantyczna 

05:40 Mango - Telezakupy 

07:10 Wieczór kolęd z Krakowa

08:25 Toy Story - animowany 

10:00 Śnięty Mikołaj II - komedia 

12:10 101 dalmatyńczyków - komedia 

14:20 Pamiętnik księżniczki II: 

 Królewskie zaręczyny 

 - komedia romantyczna 

16:45 Mali giganci odc. 8 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 42

19:45 Uwaga! odc. 5172

20:00 Listy do M. - komedia 

22:25 Błękitna fala - obyczajowy 

00:45 Pod słońcem Toskanii - komedia 

03:00 Kiedy aniołowie śpiewają 

 - komedia 

05:45 Kubuś i Hefalumpy 
 - animowany 
07:05 Pingwiny z Madagaskaru: Misja 
 świąteczna - animowany 
07:20 Świętastyczne kolędowanie 
 - animowany 
07:30 Artur ratuje Gwiazdkę 
 - animowany 
09:35 Święty Mikołaj z 34. ulicy 
 - komedia 
12:10 Zawód: święty Mikołaj 
 - komedia 
13:55 Święta last minute - komedia 
16:10 Kevin sam w Nowym Jorku 
 - komedia 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Smerfy: Opowieść wigilijna 
 - animowany 
20:05 Pada Shrek - animowany 
20:40 Madagwiazdka - animowany 
21:05 Epoka lodowcowa: Mamucia 
 gwiazdka - animowany 
21:45 Rozmowy nocą 
 - komedia romantyczna 
23:50 Szklana pułapka 4.0 
 - sensacyjny 
02:40 Tajemnice losu odc. 2886

17:50 Znów mam 17 lat 11:05 Król lew II:
Czas Simby 17:35 Holiday 14:20 Lawrence z Arabii 09:05 Przygody 

pana Michała

15:40 P.S. Kocham Cię 08:25 Toy Story 20:40 Madagwiazdka

Zbliża się Wigilia Bożego Narodzenia. Shrek marzy 
o tym, by nacieszyć się spokojem domowego 
ogniska. Każdy ulega euforii, jedynie Shrek nie 
poddaje się emocjom, bo nie znosi świąt. Aby jednak 
nie sprawić Fionie i dzieciom zawodu, postanawia 
zaangażować się w przygotowania.

Pingwinek Mambo urodził się w krainie, która 
zamieszkujące pingwiny zostały obdarzone talentem 
wokalnym. Śpiew zapewnia im poczucie wspólnoty 
i cementuje związki. Mambo odstaje od reszty, co 
martwi jego rodziców, że bez pieśni serca ich syn 
być może nigdy nie znajdzie pokrewnej duszy.

„Happy Feet: Tupot małych stóp”
(2006r.) TVN 7 15:30

„Pada Shrek”
(2007r.) Polsat 20:05
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10:40 Gwiazdkowy 
uśmiech losu

05:10 Biały Kieł II 
 - legenda białego wilka 
 odc. 2 s. 1 - przygodowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach 
08:00 Płyń, kolędo! - wielki 
 koncert kolęd odc. 2
09:00 Jak uratować mamę - animowany 
10:40 Gwiazdkowy uśmiech losu 
 - obyczajowy 
12:15 Historia Bożego Narodzenia 
 rysowana piaskiem 
12:40 Cudowny świat przyrody 
 odc. 7 - serial
13:10 Halo, tu Pjongczang odc. 6
13:30 Mistrzostwa Polski w Wiśle 
 Skoki narciarskie 
14:00 Mistrzostwa Polski w Wiśle 
 Skoki narciarskie 
16:10 Kolędy 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Rolnik szuka żony odc. 13 s. 4
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Zatańcz ze mną - komedia 
22:10 Wielkie oczy - biografi czny 
00:05 Niebo istnieje naprawdę 
 - dramat obyczajowy 

06:00 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1175 - serial

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Czarny źrebak - przygodowy 

10:05 Święta Dennisa 

 rozrabiaki - komedia 

11:55 Lassie - przygodowy 

13:55 Książę i ja IV: 

 W krainie słoni 

 - komedia romantyczna 

15:55 Elf - komedia 

17:55 Megamocny - animowany 

20:00 Mission: Impossible 

 - sensacyjny 

22:20 Eksplozja - sensacyjny 

00:55 Bill - komedia 

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 25 - serial

06:35 Dzwoneczek i zaginiony 

 skarb odc. 2 - animowany 

08:20 Kudłaty zaprzęg - dla dzieci 

10:00 Przyjaciel Świętego 

 Mikołaja - familijny

12:00 Poszukiwacze świętej 

 włóczni - przygodowy 

14:35 O krok od zagłady 

 - katastrofi czny 

16:25 Za wszelką cenę 

 - dramat obyczajowy 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 316 - serial

20:00 Nie można pocałować 

 panny młodej - komedia 

22:05 Pakt milczenia - horror

00:10 Gdy zapada zmrok - horror

02:00 Tak czy nie 

06:00 To moje życie! 

 odc. 190 s. 3 - telenowela

07:00 Książę i kowal 

 - baśń fi lmowa 

09:25 Życzenie wigilijne 

 Richiego Richa - dla dzieci 

10:50 Flintstonowie - serial

12:30 Opowieść wigilijna 

 - animowany 

14:15 Dziewczynka z zapałkami 

 - fantastyczny

15:20 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny

16:25 Świąteczny konsultant

  - obyczajowy 

18:05 Wybuchowa para 

 - komedia sensacyjna 

20:00 Taxi II - sensacyjny 

21:35 Polowanie na drużbów 

 - komedia 

23:30 Dzień Świra 

 - komediodramat 

01:15 Z Nation odc. 9 s. 2

02:10 Ale numer! odc. 28

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 82

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:45 Pan Tadeusz - obyczajowy 

11:25 Ringo Kid - western

13:30 Hollywood na wojnie 

 odc. 3 - serial

14:40 Paul Anka plays Avo Session 

16:20 Hitchcock/Truffaut 

 - dokumentalny 

17:55 Studio Kultura - rozmowy 

18:25 Do dna 

20:20 Cztery wesela i pogrzeb

  - komedia 

22:20 Dezerterzy odc. 68

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 82

23:10 Muzyka w Opactwie 

23:50 Gloria - thriller

02:00 Argentyna, Argentyna 

 - dokumentalny 

06:45 Był taki dzień odc. 26
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 22 - serial
08:00 Droga od Chrystusa 
 do Konstantyna 
 odc. 3 - serial
09:05 Przygody pana Michała 
 odc. 12 - serial
09:35 Świąteczny w Pelplinie 
10:45 Pierwsza cicha noc 
 - dokumentalny 
11:50 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 3 - serial
12:55 Odkryć tajemnicę 
 odc. 4 - serial
13:55 Przybieżeli do Betlejem 
 - z Podhala 
14:40 Ja tu rządzę - komedia 
16:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 4 - serial
17:35 Kościuszko: Człowiek, 
 który wyprzedził swoje czasy 
 - dokumentalny 
18:40 Lagardere 
 odc. 2 - przygodowy 
20:40 C.K. Dezerterzy 
 - komedia 
22:00 Adam Chmielowski 
22:45 Poldark: Wichry losu 
 odc. 2 - serial
23:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - dokumentalny 
01:00 Franciszek 
 - biografi czny 
02:50 Poldark: Wichry losu 
 odc. 2 - serial

09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:30 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce
10:35 Geniusz Stworzenia 
 - dokumentalny 
11:50 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Koncert kolędowy „Z kolędą 
 u Jana Pawła II”
13:35 Szopki świata 
14:00 Zespół Pieśni i Tańca 
 Bychlewianka - Koncert kolęd
14:30 „Cudem jest w naszych oczach” 
 - 25 lat Radia Maryja
15:30 Zrozumieć Święta 
 - dokumentalny 
16:10 Koncert życzeńy 
17:00 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce
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 Życzenia Bożonarodzeniowe 
 Pasterzy Kościoła Katolickiego 
 w Polsce
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Ostatni gram odwagi 
 - obyczajowy 
23:15 Świąteczne kolędowanie 
 z zespołem „Równica”

06:35 Magiczna skarpeta - obyczajowy 

08:15 Uwierz w święta - dramat 

09:55 Świąteczna pomyłka 

 - komedia romantyczna 

11:40 Złoto Mackenny - western

14:00 Familiada - wydanie specjalne 

14:45 Koło fortuny 

15:35 „Wśród nocnej ciszy” 

 - koncert kolęd w Pelplinie 

16:15 Ślubne wojny 

 - komedia romantyczna 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Wigilijna Tytka - koncert 

 bożonarodzeniowy w Poznaniu 

20:05 Asterix i Obelix: Misja 

 Kleopatra - komedia 

22:05 Kabaret: Wszystkiego 

 zabawnego odc. 1

23:00 Kabaret: Wszystkiego 

 zabawnego odc. 2

23:50 Wkręceni II - komedia 

01:40 Pan i pani Killer 

 - komedia sensacyjna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:45 Milionerzy odc. 113, 

07:40 Śnięty Mikołaj III: 

 Uciekający Mikołaj - komedia 

09:35 102 dalmatyńczyki 

 - komedia 

11:45 Alicja w Krainie Czarów 

 - fantastyczny

14:00 Zaplątani - animowany 

16:20 Piraci z Karaibów: 

 Na nieznanych wodach 

 - przygodowy 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 43

19:45 Uwaga! odc. 5173

20:00 Kraina jutra - przygodowy 

22:45 Władcy ognia - sensacyjny 

00:50 Na krawędzi - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:40 Scooby-Doo! Upiorna 

 Gwiazdka - animowany 

08:10 Stitch! Misja - animowany 

09:35 Kung Fu Panda: Święta, 

 święta i Po - animowany 

10:10 Smerfy: Opowieść wigilijna 

 - animowany 

10:40 Madagwiazdka - animowany 

11:05 Epoka lodowcowa: 

 Mamucia gwiazdka 

 - animowany 

11:35 Pada Shrek - animowany 

12:15 Paddington - komedia 

14:15 Pani Doubtfi re - komedia 

16:45 Rozmowy nocą 

 - komedia romantyczna 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 321 - serial

20:10 Szklana pułapka 4.0 - sensacyjny 

22:55 Czy leci z nami pilot? - komedia 

00:55 Prawdziwe kłamstwa 

 - komedia sensacyjna 

11:55 Lassie 08:20 Kudłaty zaprzęg

07:00 Książę i kowal 08:45 Pan Tadeusz 14:40 Ja tu rządzę

16:15 Ślubne wojny 19:45 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Każdego roku Po wraz z ojcem wieszają świąteczne 
dekoracje, gotują zupę i dzielą się nią z mieszkańcami 
wioski. W tym roku jednak szykują się duże 
zmiany. Po musi podołać obowiązkom ciążącym 
na smoczym wojowniku i zostać gospodarzem 
przyjęcia w Jadeitowym Pałacu.

Fletcherowie zostają zmuszeni do zorganizowania 
świąt Bożego Narodzenia dla krewnych, którzy 
liczą na cudowną Gwiazdkę. W natłoku obowiązków 
postanawiają zatrudnić konsultanta, który ma 
odciążyć rodzinę w tym trudnym okresie.

„Świąteczny konsultant”
(2012r.) TV Puls 16:25

„Kung Fu Panda: 
Święta, święta i Po”
(2010r.) Polsat 09:35
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia? 
06:20 C.K. Dezerterzy - komedia 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat odc. 26 - serial
09:10 Sonda II odc. 65
09:35 Jak to działa? odc. 147
10:15 Doktor Quinn odc. 17 s. 2 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 8 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Megeti - ostatni kaberu Afryki 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 162 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator odc. 196
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 60 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3230 - telenowela
18:40 Bez tożsamości odc. 16 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Buntownik z wyboru 
 - dramat obyczajowy 
22:35 Kulisy paryskiego luksusu 
 - dokumentalny 
23:40 Bez wyjścia - thriller
01:45 Naszaarmia.pl 

05:15 Ukryta prawda odc. 108 - serial

06:20 Szpital odc. 219 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 152 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 3 - serial

09:10 Brzydula odc. 205 - serial

09:45 Brzydula odc. 206 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 494 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 153 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 393 - serial

14:55 Szpital odc. 220 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 3 - serial

17:55 Brzydula odc. 207 - serial

18:30 Brzydula odc. 208 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 495 - serial

20:00 Mój rower - komediodramat 

22:05 Mentalista odc. 12 s. 5 - serial

23:05 Mission: Impossible - sensacyjny 

01:30 Moc magii odc. 350

06:00 Niesamowite rekordy odc. 3
06:45 Niesamowite rekordy odc. 4
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 26 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 56 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 57 - serial
09:00 V.I.P. odc. 10 - serial
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 316 - serial
11:00 Detektywi w akcji odc. 183 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 172 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 173 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 50
15:00 Dom nie do poznania odc. 257
16:00 Esmeralda odc. 77 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 78 - telenowela
18:00 Detektywi w akcji odc. 184 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 317 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 117 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 118 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 119 - serial
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 20

06:00 To moje życie! 
 odc. 191 s. 3 - telenowela
07:00 Gwiazdy polskiego 
 kabaretu odc. 7
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 19 s. 4 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 20 s. 4 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 14 s. 11 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 5 - serial
13:50 Królowa serc 
 odc. 53 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 54 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 27 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 28 - serial
17:05 Gwiazdy polskiego 
 kabaretu odc. 8
18:00 Bibliotekarze odc. 5 - serial
19:00 Bibliotekarze odc. 6 - serial
20:00 Ja, Frankenstein - thriller
21:30 Dracula II: Odrodzenie - horror
23:00 Głupia i głupsza - komedia 
00:55 Z Nation odc. 10 s. 2

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 83

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 22

08:40 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat społeczny 

11:00 Wojna domowa odc. 11 - serial

12:05 Wojna domowa odc. 12 - serial

12:40 Stacja bezsenność - obyczajowy 

13:35 Złotoręki - dramat obyczajowy 

15:50 Anioł dziwnych przypadków 

 - animowany 

16:15 Dranie w kinie odc. 17

16:55 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat społeczny 

18:45 Studio Kultura - rozmowy 

19:05 Jaujard, człowiek, który 

 ocalił Luwr - dokumentalny 

20:20 Władcy wojny - dramat wojenny 

22:25 Pegaz odc. 84

23:25 Dziennik fi lozofa odc. 83

23:35 Jedna scena odc. 8

23:55 Pułkownik Kwiatkowski 

 - komediodramat 

02:05 Alfabet polskiego 

 performance odc. 18

06:50 Był taki dzień odc. 27
06:55 Henryk Wars - pieśniarz 
 Warszawy - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 77
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 11 - serial
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 13 - serial
09:45 Odkryć tajemnicę odc. 4 - serial
10:45 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - dokumentalny 
11:50 Spór o historię odc. 84 
12:35 Opowieści wigilijne spod Giewontu 
13:10 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 112
13:30 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 1 
14:55 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 50 - serial
15:35 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:40 Pasja według księdza 
 Jerzego - dokumentalny 
17:40 Czas honoru odc. 54 - serial
18:35 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 9 - serial
19:05 Sensacje XX wieku odc. 43 
19:35 Sensacje XX wieku odc. 42 
20:10 Adam Chmielowski - Brat Albert. 
 Siedem obrazów z życia 
 - dokumentalny 
20:45 Bizancjum: opowieść 
 o trzech miastach 
 odc. 3 - dokumentalny 
21:50 Poldark: Wichry losu 
 odc. 3 - serial
23:00 Ambasador Spasowski 
 - dokumentalny 
00:10 Barwy ochronne 
 - dramat obyczajowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Kantata „Cicha noc” 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Świąteczne kolędowanie 
qz zespołem „Równica” 
09:40 Kantata „Anioł pasterzom mówił” 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 34 - serial
11:15 Szopki świata 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Mieczysław Paluch człowiek, 
 powstaniec, dowódca 
 - Powstanie Wielkopolskie, 
 Powstania Śląskie, 
 Wyspa Wężów - dokumentalny 
13:10 Świąteczne kolędowanie 
 z zespołem „Równica”
13:50 Ostatni gram odwagi 
 - obyczajowy 
15:25 W służbie rodzinie 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z nami bezpiecznie
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Filharmonia Gdańska 
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 Jego śladami - obyczajowy 

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 207 s. 10 - serial
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 193 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1768 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 508 - serial
12:40 Tylko z tobą odc. 51 - serial
13:40 Na sygnale odc. 107 - serial
14:15 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 16 s. 2 - serial
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 198 s. 190 - serial
15:50 Rodzinka.pl 
 odc. 199 s. 10 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 15 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1768 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1769 - serial
20:45 Na sygnale odc. 168 - serial
21:15 Na sygnale odc. 169 - serial
21:55 The Duff [#ta brzydka i gruba] 
 - komedia 
23:45 Jedyna szansa odc. 3 - serial
00:55 Alergie na świecie. 
 Czyja wina? - dokumentalny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2152

10:55 Tu się gotuje! odc. 4

11:00 Ukryta prawda odc. 514 - serial

12:00 Szkoła odc. 256 - serial

13:00 19+ odc. 133 - serial

13:30 19+ odc. 134 - serial

14:00 Szpital odc. 400 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 6

16:00 Szkoła odc. 257 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 515 - serial

18:00 Szpital odc. 401 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 44

19:50 Uwaga! odc. 5174

20:10 Doradca smaku odc. 26

20:15 Na Wspólnej odc. 2604 - serial

20:55 Milionerzy odc. 34, 

21:30 Na krawędzi - sensacyjny 

23:55 Błękitna fala - obyczajowy 

02:10 MasterChef odc. 2 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 585 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 252 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 253 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 90 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 577 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 210 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 711 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2596 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 757 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3538
16:30 Na ratunek 112 odc. 81 - serial
17:00 Gliniarze odc. 69 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2597 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 446 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 483 - serial
20:40 Prawdziwe kłamstwa 
 - komedia sensacyjna 
23:45 Drugi Hotel Marigold 
 odc. 2 s. 1 - komedia 
02:15 50 pierwszych randek 
 - komedia romantyczna 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 18:00 Bibliotekarze 11:00 Wojna domowa 14:05 Sensacje XX wieku

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

Stworzone przez doktora Frankensteina monstrum 
zostaje zaatakowane przez demony. Mimo ogromnej 
siły i wytrzymałości jest w stanie zabić tylko kilka 
z nich. Ocalony przez Gargulce potwór trafi a do ich 
siedziby. Królowa Leonore nadaje mu imię Adam. 

Basia, żona blisko 70-letniego Włodka, opuszcza 
go po dziesiątkach wspólnie spędzonych lat. 
Mężczyzna trafi a do szpitala. Sąsiedzi zawiadamiają 
syna oraz wnuka Włodka. Paweł, sławny pianista, 
przyjeżdża z Berlina, gdzie koncertował. Maciek, 
jego syn, mieszka z matką w Londynie.

„Mój rower”
(2012r.) TVN 7 20:00

„Ja, Frankenstein”
(2013r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 2 -2 °C
 opady: 5 3 mm
 ciśnienie: 1022 1022 hPa
 wiatr: 20 21 km/h 

 temperatura: 4 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1022 1025 hPa
 wiatr: 24 21 km/h 

 temperatura: 2 1 °C
 opady: 0 0,5 mm
 ciśnienie: 1027 1022 hPa
 wiatr: 19 25 km/h 

 temperatura: 2 2 °C
 opady: 1 0 mm
 ciśnienie: 1016 1015 hPa
 wiatr: 32 25 km/h 

 temperatura: 6 6 °C
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 ciśnienie: 1014 1011 hPa
 wiatr: 22 28 km/h 

 temperatura: 6 3 °C
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Chatka z piernika
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 21 grudnia 2017 ROZRYWKA XIII

Składniki: 
2 kg mąki pszennej
240 g masła
1 kg miodu
400 g cukru
80 g cukru na karmel
400 ml wody
12 jaj
40 g sody oczyszczonej
80 g przyprawy do piernika
mix suszonych owoców

Sposób wykonania:
Mąkę przesiej z sodą, dodaj masło i posiekaj. 

Sporządź karmel i rozpuść go we wrzącej wo-
dzie. Zagotuj miód z cukrem, po rozpuszcze-
niu dodaj przyprawę do pierników. Ostudź. 
Do przygotowanej mąki dodaj schłodzony 
miód, karmel, jaja i wyrób gładkie ciasto. 
Rozwałkuj je na grubość 3-4 mm i wycinaj 
elementy chatki według przygotowanego 
wcześniej wzoru. Następnie ułóż je na blaszce 
wyłożonej papierem i piecz w temperaturze 
200 stopni C. Po upieczeniu przestudź. Spo-
rządź lukier z ubitych białek wymieszanych 
z cukrem pudrem. Upieczone elementy po-
łącz lukrem i udekoruj suszonymi owocami. 

Smacznego!

Składniki 
na lukier:
2 kg cukru pudru
8 jaj (białka)

Paulina Barańska
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Przy wigilijnym stole
BOŻE NARODZENIE  Już za kilka dni spotkamy się z naj-
bliższymi przy wspólnym stole. To główny punkt, wokół któ-
rego spędzamy świąteczny czas

Styl życia

Dobro uszczęśliwia – nie tylko od święta!
Okres Bożego Narodzenia to czas zadumy i refleksji – zainspirowani bożonarodzeniową atmosferą dużo chętniej dzielimy się dobrem 
z innymi. Badania pokazują, że mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego są dobrzy nie tylko od święta. 

Mieszkańcy województwa ku-
jawsko-pomorskiego najczęściej 
w Polsce uznają bycie dobrym 
człowiekiem za niezbędny waru-
nek szczęśliwego życia. Jednocze-
śnie uważają, że ludzie wokół nich 
rzadko czynią dobro – niespełna 
co trzeci mieszkaniec wojewódz-
twa twierdzi, że w ostatnim tygo-
dniu doświadczył dobra ze strony 
innych ludzi, jak wynika z badania 
„Podejście Polaków do czynienia 
dobra” przeprowadzonego przez 
Kantar Millward Brown na zlece-
nie firmy Wawel S.A. To najwyższy 
wynik w Polsce – w skali całego 
kraju tylko co trzeci Polak uważa 
życzliwość wobec innych za nie-
zbędną do szczęścia. 

Czym są dobre uczynki?
Wyniki badań dowodzą, że 

czynimy dużo dobra na co dzień 
– aż 83 proc. mieszkańców uczy-
niło w ostatnim tygodniu cos do-
brego dla innych. Najczęściej był 
to uśmiech (60 proc.) i miłe słowo 
(62 proc.), które wbrew pozorom, 
są niezwykle istotne.

– Polacy spontanicznie łączą 
czynienie dobra z wielkimi uczynka-
mi, które realizowane są w ramach 
szeroko zakrojonych akcji społecz-
nych, w które zaangażowane są 
duże grupy ludzi i duże pieniądze. 
Na co dzień nie zwracają uwagi na 
to, że dobrem, a raczej czynieniem 
dobra są też małe, drobne gesty, 
które wykonują w stronę innych 
ludzi. – mówi dr Tomasz Sobieraj-
ski, socjolog z Uniwersytetu War-
szawskiego. – Drobne uczynki ze 
strony innych, które najczęściej da-

jemy i najczęściej otrzymujemy two-
rzą swoistą „triadę dobra”: uśmiech, 
miłe słowo i miły gest. To pokazuje, 
jak niewiele trzeba nam i innym do 
tego, żebyśmy byli wobec siebie lepsi, 
życzliwsi, uważniejsi, dobrzy – ko-
mentuje ekspert. 

Wiele twarzy dobra
Po analizie postaw wobec czy-

nienia dobrych uczynków moż-
na zaobserwować silną korelację 
z wiekiem oraz płcią badanych. 
Osoby starsze i kobiety mają bar-
dziej pozytywne postawy wobec 
czynienia dobra i uczenia dobra 
innych, w porównaniu z najmłod-
szą grupą wiekową (25-34 lata) 
i mężczyznami. Osoby młodsze 
bardziej skupiają się na konkret-
nych czynnościach (pomoc fizycz-
na, pomoc w pracy), w przeci-

wieństwie do starszego pokolenia, 
które przywiązują większą wagę 
do miłych gestów, uśmiechu i do-
brego spojrzenia. Natomiast jako 
największą inspirację do czynienia 
dobra Polacy wskazywali moty-
wację wewnętrzną – „po prostu 
tacy są” (62 proc.). Dla sporej gru-
py osób (40 proc.) ważne jest, żeby 
dzielić się z innymi swoją rado-
ścią i szczęściem (40 proc.), i/lub 
dać przykład innym (38 proc.). Co 
czwarty badany wskazał jako wzór 
inne osoby, a prawie co piąty – re-
ligię. Wyniki wskazują również na 
zdolność mieszkańców naszego 
kraju do odczuwania empatii – 81 
proc. badanych zadeklarowało, że 
potrafi wczuć się w emocje innych 
ludzi. Z pełną stanowczością zade-
klarował to co piąty respondent. 

Zdecydowana większość rodziców 
(97 proc.) przyznała, że uczą swo-
je dzieci, że warto być dobrym dla 
innych.

Kiedy czujemy się dobrze, 
chcemy czynić dobrze
Dobre samopoczucie i chęć 

czynienia dobra są ze sobą ściśle 
powiązane. Aż 50 proc. badanych 
mieszkańców Dolnego Śląska 
przyznała, że łatwiej im dzielić się 
dobrem, kiedy sami są w dobrym 
nastroju. Czynienie dobra – co wy-
nika z warunków psychospołecz-
nych oraz z balansu procesów che-
micznych w mózgu – jest niezwykle 
mocno skorelowane z tym, jak sami 
się czujemy. Im lepszy nasz nastrój 
i samopoczucie, tym chętniej realizu-
jemy dobre uczynki wobec innych – 
podkreśla dr Tomasz Sobierajski.

Stół wigilijny oddaje nastrój 
świąt Bożego Narodzenia. Wokół 
niego skupia się cała rodzina na 
uroczystej kolacji, która powinna 
się zacząć z chwilą pojawienia się 
pierwszej gwiazdki na niebie.

Z wigilią związanych jest 
kilka staropolskich zwyczajów. 
Na przykład taki, by po wiecze-
rzy wydobyć słomę ze snopków, 
skręcić z niej sznureczki i zawią-
zać wokół drzewek owocowych, 
aby w ten sposób zapewnić sobie 
dobry i obfity owoc w przyszłym 
roku. Ze słomą wiąże się również 
zwyczaj „ciskania kop”, czyli pod-
rzucania słomy pod sufit pokoju, 
by przyszłe zboże było wysokie 
i dorodne.

Siano spod obrusu zaraz po 
wigilii należało dodać do paszy 
dla krów i koni. Przed spożyciem 

każdej potrawy wypowiadano od-
powiednie formułki, np. składaj 
się kapustko, wiąż się groszku, 
rodźcie się ziemniaki. Co ważne, 
nie wolno było wstawać od stołu 
podczas wieczerzy. Jednak chy-
ba najbardziej znanym zwycza-
jem jest praktykowane do dzisiaj 
wkładanie łusek od karpia lub 
drobnego pieniążka pod talerzyk 
lub do portfela, co miało zapew-
nić bogactwo na następny rok. 

Czosnek na złe duchy
W niektórych rejonach na-

szego kraju wierzch nakrycia 
stołu posypuje się owsem, a pod 
obrusem umieszcza się siano, co 
ma być symbolem ubóstwa i sta-
jenki, w której narodził się Jezus. 
Na stole ustawia się również sól 
i czosnek, który ma nas uchronić 
od złych duchów. Na środku sto-

łu stawia się talerzyk z opłatkiem 
i krzyż. Liczba miejsc przy stole 
zawsze musi być większa niż licz-
ba uczestników wigilii. Dodatko-
we nakrycie czeka na nieobecne-
go domownika lub zabłąkanego 
gościa. Zwyczaje te i obrzędy naj-
częściej można było spotkać na 
głębokiej prowincji i we wsiach, 
chociaż niektóre z nich przyjęły 
się również w miastach i są prak-
tykowane do dzisiaj.

Biały obrus
Jednak zanim przystąpimy do 

wigilijnej wieczerzy, warto odpo-
wiednio przygotować świąteczny 
stół. Pierwszym elementem jest 
na pewno położenie odpowied-
niego obrusa w kolorze białym 
lub czerwonym. Można dodać 
elementy srebrne lub złote. Ser-
wetki, stanowiące nieodłączny 
atrybut stołu wigilijnego, należy 
ułożyć np. wachlarz lub praktycz-
ną kieszonkę do sztućców.

Zastawa stołowa najlepiej się 
prezentuje w podstawowym ko-
lorze, czyli białym. Sprawdzą się 
też elementy kryształowe, które 
w blasku świec stworzą wspaniały 
klimat. Na stole można również 
umieścić elementy występujące 
na choince, np. postawić eleganc-
ki półmisek ze srebrnym wykoń-
czeniem przystrojony w kolorowe 
bombki i ze świeczką w środku. 
Również zielone gałązki z choinki 
będą się elegancko prezentować 
na białym obrusie. Świąteczny za-
pach zapewni pomarańcza nabita 

goździkami. 
Generalnie pomysłów na 

ustrojenie stołu wigilijnego jest 
tyle, ile jest gospodyń domu. 

Tuzin potraw
Przed przystąpieniem do 

wieczerzy dzielimy się opłatkiem. 
Potraw wigilijnych winno być 12. 
Jest to utożsamiane z liczbą mie-
sięcy w roku lub liczbą apostołów 
Jezusa. W każdym razie im więcej 
potraw, tym bogatszy rok.

Najbardziej tradycyjną potra-
wą jest kutia – robiona z maku 
i pszenicy oraz miodu. Bardzo 
często jest spożywana na sty-
pach, a na wigilii ma być wyrazem 
szacunku dla zmarłych członków 
rodziny. Stół wigilijny powinien 
również zawierać potrawy z ziem-
niaków, kapusty, rzepy, grochu, 
grzybów i kaszy. 

Dobrze znanym daniem jest 
barszcz grzybowy albo z buraków 
i z uszkami. Te ostatnie robione 
są z grzybowym farszem. Zupę 
grzybową zazwyczaj podaje się 
z kluseczkami. Można też spotkać 
zupę rybną czy pierogi bądź kro-
kiety z kapustą i grzybami.

Dawniej ryby był dostępne 
tylko dla bogatych rodzin lub 
ludzi z Pomorza. Do najpopular-
niejszych należy zaliczyć karpia, 

JAK ZROBIć KuTIę?
Składniki:
1 szklanka pszenicy (bez łusek)
1 szklanka maku niebieskiego
1/2 szklanki płynnego miodu
orzechy
bakalie
1 laska wanilii
Uwaga: pszenicę można kupić w niektórych marketach, np. w Intermarche czy 
Kauflandzie.
Sposób wykonania:
Pszenicę namoczyć na noc w wodzie, by zmiękła. Na drugi dzień zalać wrząt-
kiem i gotować ok. 1 godz. Mak zaparzyć, odstawić na kilka godzin. Odcedzić 
i trzykrotnie zemleć. Wymieszać mak, pszenicę, miód, posiekane orzechy i ba-
kalie (uprzednio namoczone we wrzątku). Smacznego!

szczupaka czy sandacza. Mogą 
być smażone, gotowane lub w ga-
larecie.

Na zakończenie każdej wigi-
lii podawane są ciasta i desery. 
Strucla makowa, staropolski pier-
nik miodowy, keks – to te pod-
stawowe. Nie powinno zabraknąć 
małych pierniczków, które są 
rozdawane kolędnikom i sąsia-
dom. Choć rzadko się dziś o tym 
pamięta, warto przygotować 
kompot z suszu wigilijnego, który 
wspomoże trawienie.

Dla przypomnienia przedsta-
wiamy kilka potraw, które winny 
znaleźć się na naszym stole. To 
karp smażony lub w galarecie, 
barszcz z uszkami, zupa ryb-
na, kapusta z grochem, pierogi 
z kapustą i grzybami, paszteciki 
z grzybami, kotleciki rybne z so-
sem grzybowym oraz kutia.

Wszystkie potrawy należy 
posmakować, co ma być wyrazem 
szacunku dla tradycji i kunsz-
tu kulinarnego gospodyni domu 
oraz podziękowaniem naszej zie-
mi za to, że dała nam poszczegól-
ne składniki.

Wesołych i smacznych świąt!

(Maw)
fot. Wikipedia
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Bez limitu składek na ZUS

Posłowie przyjęli poprawki do ustawy, która od 2019 roku 
znosi limit, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie 
nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
Składka na ubezpieczenia będzie odprowadzana od całości 
przychodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowe-
go i wypadkowego. Ta zasada ma być również wprowadzona 
przy składkach na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpro-
wadzanych przez płatnika za pracowników zatrudnionych 
w warunkach szczególnych. Teraz ustawa tra�  do prezyden-
ta.

Lektury w internecie 

Resorty: rozwoju i cyfryzacji uruchomiły portal www.

lektury.gov.pl, na którym można znaleźć książki bę-

dące na liście lektur szkolnych. 

– To realizacja postulatu budowy otwartych, dostęp-

nych i przyjaznych cyfrowych zasobów edukacyjnych 

i kulturowych. Dzięki tej inicjatywie lektury można 

pobierać przez internet i słuchać ich wersji audio lub 

czytać w dowolnym momencie za pomocą wygodnej 

aplikacji mobilnej – czytamy na portalu. 

Zmiany w ordynacji wyborczej  

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu wyborczego oraz ustaw 
regulujących funkcjonowanie samorządu. Przepisy wprowa-
dzają dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, liczoną od wyborów samorządowych w 2018 r., oraz 
utrzymują jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 
20 tys. mieszkańców. Pojawia się też nowa de� nicja zna-
ku „x” na karcie do głosowania. Zgodnie z nowelą, „x”  to 
„co najmniej dwie przecinające się linie”. Zmiany zakładają 
również obowiązkowe tworzenie budżetu obywatelskiego w 
miastach na prawach powiatu o wysokości co najmniej 0,5 
proc. wydatków gminy oraz znoszą głosowanie korespon-
dencyjne.

Rejestr Należności Publicznoprawnych 
będzie później

W ubiegłym tygodniu Sejm RP opowiedział się za odroczeniem uruchomienia Rejestru Należ-ności Publicznoprawnych do 1 lipca 2018 roku. Pierwotnie pakiet miał wystartować od nowe-go roku, ale ministerstwo � nansów potrzebuje więcej czasu na dostosowanie systemów infor-matycznych. RNP powstał z myślą o przedsię-biorcach. Ma usprawnić dochodzenie należności oraz zwiększyć możliwości wiarygodności płat-niczej kontrahenta.

Nowe zasady autoryzacji wchodzą w życie 

Zaczyna obowiązywać nowe prawo dotyczące zasad autoryzacji. 
Zgodnie z nowelizacją, obowiązkiem dziennikarza będzie umożliwie-
nie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona 
wcześniej nigdzie publikowana, ani publicznie wygłoszona. Osoba 
udzielająca wypowiedzi powinna być wcześniej poinformowana o ta-
kim uprawnieniu. Autoryzacja musi nastąpić niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 6 godzin w przypadku dzienników lub 24 godzin w przy-
padku czasopism. Niedokonanie lub odmowa dokonania autoryzacji 
w tych terminach będą poczytywane za dokonanie autoryzacji bez 
zastrzeżeń.

Sprawdź numer rachunku składkowego  

ZUS zakończył wysyłkę ponad 3,4 mln listów do 
płatników składek z informacją o numerze rachun-
ku składkowego, na który będą wpłacać składki od 
1 stycznia. W naszym województwie prawie 36 tys. 
listów wróciło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
jako korespondencja nieodebrana. ZUS przypomina, 
że jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru ra-
chunku składkowego, nie opłaci składek w 2018 r. 
Numer można sprawdzić w wyszukiwarce NRS, któ-
ra jest udostępniona na stronie www.eskladka.pl. 

Szansa na wsparcie z LGD

Do 5 stycznia można składać wnioski za pośrednictwem LGD ,,Partnerstwo 
dla Ziemi Kujawskiej” o 75 tys. zł na założenie własnej � rmy lub podno-
szenie kwali� kacji osób już prowadzących własne przedsiębiorstwa. Pra-
cownicy LGD udzielają także bezpłatnych konsultacji dotyczących ogło-
szonego naboru wniosków. Prowadzone są one w biurze stowarzyszenia 
w Odolionie (powiat aleksandrowski) w godzinach jego pracy. 
LGD to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje poza-
rządowe i samorządy. Dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność” (RLKS) dysponują one środkami europejskimi na inicja-
tywy aktywizujące mieszkańców. Fundusze pochodzą z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
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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)

Pochłoną cię świąteczne przygotowania. Nie bę-
dziesz miał za dużo czasu na refleksję, więc unikaj 
podejmowania decyzji. Nieprzemyślane kroki mogą 
mieć w przyszłości negatywne konsekwencje. Jeśli 
nie zdołałeś załatwić jakichś spraw przed Bożym Na-
rodzeniem, nie rób tego za wszelką cenę. Wyhamuj, 
poświęć czas sobie i partnerowi. Przeżyj ten czas 
w spokoju.

Przestaniesz przejmować się pracą przynajmniej na 
kilka dni. Twoją głowę zaprzątają zakupy i plany świą-
tecznych wizyt. Wolny czas spędzisz na odpoczynku. 
Jeśli gdzieś wyjedziesz, też wrócisz zadowolony. 
W sprawach zawodowych bądź uważny, by w porę 
móc wycofać się z umowy, która może okazać się nie-
korzystna. Zaufaj swojej intuicji w tym temacie.

Wokół ciebie pojawią się sympatyczne osoby, które 
zarażą cię nowym hobby. Będziesz zdziwiony, ile 
frajdy ci sprawi. Dobry czas na refleksję nad rela-
cjami z najbliższymi. Będąc w dobrym nastroju, 
wykażesz się większą niż zwykle dozą tolerancji. 
Święta spędzisz w pokojowym nastroju. Samotne 
Lwy zdecydują się zrobić pierwszy krok ku nowemu 
związkowi.

W pracy więcej spokoju tuż przed świętami, ro-
dzina też nie będzie zawracać ci głowy. Bez stre-
su zajmiesz się pracami domowymi, pakowaniem 
prezentów i ubieraniem choinki. Uważaj na to, 
z kim rozmawiasz. Chroń swoje sekrety przed tymi, 
którzy mogą je wykorzystać.

Będziesz wyjątkowo wyczulony na osoby, które będą 
chciały wsadzać nos w twoje sprawy. Ostro zama-
nifestujesz swoją niezależność. Wrogowie powinni 
teraz cię unikać, staniesz się bezwzględny. Ale za to 
zrewanżujesz się z nawiązką przyjaciołom, docenia-
jąc ich lojalność.

Jesteś niezadowolony z mijającego roku i dojdziesz 
do wniosku, że przecież wszystko jeszcze można 
zmienić. Nie bój się wcielać w życie odważnych 
pomysłów, śmiało broń swoich racji. Zapisuj to, co 
wpadnie ci do głowy, żeby od stycznia zabrać się do 
realizacji planów. 

W najbliższych dniach będziesz wycofany. Odsu-
niesz od siebie sprawy związane z ryzykiem, zdy-
stansujesz się do towarzyskich sporów. W gronie 
rodzinnym oddasz się świątecznej celebrze, czer-
piąc z tego sporo satysfakcji. Najważniejsze będzie 
poczucie bezpieczeństwa.

Wokół ciebie w najbliższych dniach będzie pełno lu-
dzi. W okresie świątecznym przypomną sobie o tobie 
i przyjaciele, i dalsza rodzina. Drzwi twego domu nie 
będą się zamykać. Ale zamiast znużenia poczujesz, że 
kontakt z ludźmi daje ci mnóstwo dobrej energii. Za-
pomniałeś o jakiejś urzędowej sprawie, a ona zakłóci 
twój spokój i da o sobie znać. Załatw ją szybko.

Najbliższe dni to czas na wielkich obrotach. Nie bę-
dzie chwili ani na odpoczynek, ani na nudę. Szef po-
stawi przed tobą ambitne zadanie i będziesz musiał 
szybko się z nim uporać. Nie planuj świątecznych 
porządków ani kuchennych rewolucji, bo nie znaj-
dziesz na to czasu. Za to w wolne dni po prostu nała-
duj baterie. Jeśli nie musisz, nigdzie nie wyjeżdżaj.

Ktoś, kto myśli tylko o sobie i swoich korzyściach 
wykorzystuje cię od jakiegoś czasu. Pora położyć 
temu kres. Trzymaj się z daleka od konfliktów, uni-
kaj ryzyka, po prostu zadbaj o swój komfort. To, co 
dotąd było trudne i skomplikowane, nagle samo 
się rozwiąże. Dzięki temu optymistycznie spojrzysz 
w przyszłość i przestaniesz się zamartwiać. W miło-
ści równowaga.

Przestań zastanawiać się nad tym, co wypada, a co nie. 
Jeśli zrobisz coś wbrew rutynie, w końcu poczujesz, 
że żyjesz, a przypływ energii życiowej gwarantowany. 
Jesteś znudzony i rozdrażniony, więc poszukaj nowych 
inspiracji – czy to w lekturze, czy zawierając znajomo-
ści. Podczas świątecznych zakupów pomyśl o marze-
niach i spraw sobie piękny prezent.

Czekać cię będzie sporo niespodzianek. Nie planuj 
świątecznych przygotowań na ostatnią chwilę, bo 
możesz z niczym nie zdążyć. Pojawią się zaprosze-
nia od dawno nie widzianych osób, które szczególnie 
cię ucieszą i postanowisz z nich skorzystać. Będziesz 
w wyjątkowo dobrym nastroju, puścisz w niepamięć 
wszelkie nieporozumienia. Postawisz na zgodę.

O G Ł O S Z E N I E
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Wigilia u seniorów
RYPIN  W środę 13 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne 
zorganizowane przez klub seniora „Wrzosy”. Nie zabrakło 
życzeń od samorządowców i zaproszonych gości

R E K L A M A

Dzięki zaangażowaniu człon-
ków klubu na świątecznie udekoro-
wanym stole pojawiły się wyśmie-
nite dania.

– Przygotowanie potraw na 
dzisiejszą uroczystość zajęło nam 
kilka dni – mówi Grażyna Wach. 
– Mamy przepyszne paszteciki, 
pierogi oraz ryby pod wieloma po-
staciami.

Wspólnie z seniorami do wi-
gilijnego stołu zasiedli zaproszeni 

goście: ks. dr Andrzej Krasiński, 
burmistrz Paweł Grzybowski, wi-
ceprzewodniczący rady miasta Sła-
womir Malinowski, przewodniczący 
komisji kultury Paweł Sobierajski, 
dyrektor Rypińskiego Domu Kultu-
ry Grzegorz Ziomek oraz wicesta-
rosta Marek Tyburski. Zaproszeni 
goście przekazali na ręce przewod-
niczącej klubu drobne upominki. 
Następnie przyszedł czas na wspól-
ne kolędowanie oraz dzielenie się 

opłatkiem i składanie sobie życzeń.
– W moim odczuciu wieczór 

wigilijny jest okresem spokoju, 
radości i pozytywnego myślenia 
– mówi przewodnicząca Stani-
sława Miłoszewska. – Spotkanie 
w naszym klubie i dzielenie się 
opłatkiem z przyjaciółmi pozosta-
ną w mojej pamięci wraz z wiarą 
w lepsze jutro oraz w dalszą inte-
grację naszej małej społeczności.

Tekst i fot. Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Włodzimierz Goślicki. 
Przewodniczący Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w latach 
1971-1973.Budynek Urzędu Miejskiego (fot. ok. 1975)

Jednak już 31 marca 1971 
roku radni wybrali na stano-
wisko przewodniczącego Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej 
Włodzimierza Goślickiego, któ-
ry funkcję tę pełnił do 30 marca 
1973 roku. Kolejnym przewod-
niczącym MRN wybrany został 
na krótko, do końca kadencji, 
Euzebiusz Zaleśkiewicz, wów-
czas pracownik wydziału ko-
munikacji przy Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej.

9 grudnia 1973 roku odbyły 
się w Polsce kolejne wybory do 
rad narodowych. Radnymi Miej-
skiej Rady Narodowej w Rypinie 
zostali wybrani: Stanisław Klej-
nowski, Urszula Moszyńska, 
Jan Sarnowski, Aniela Borow-
ska, Stanisław Makowiecki, Je-
rzy Gawryszewski, Józef Bytner, 
Jan Klimowski, Jan Grajkowski, 
Józef Wilkosz, Stefania Jesion-
kowska, Jan Czajkowski, Sta-
nisław Maciejewski, Edmund 
Talkiewicz, Jan Markuszewski, 
Helena Ogłodzińska, Stanisław 
Redlewski, Jan Bartoszyński, 
Włodzimierz Furman, Anna Bo-
jarska, Kazimierz Markuszew-
ski, Mieczysław Jabczyński, 
Zygmunt Mirecki, Kazimierz 
Łukowski, Czesław Waśkie-
wicz, Zygmunta Bojanowska, 
Bronisław Czarnecki, Jan Czy-
żewski, Stanisław Dybanowski, 
Wanda Durnakowska, Wanda 
Cieplińska, Andrzej Staśkie-
wicz, Zygmunt Gumowski, Ma-
ria Przybyszewska, Bogusław 
Rupiński, Helena Grabowska, 
Feliks Lemański, Wilhelm Miź-
wiński, Irena Kozłowska, Le-
szek Jarzyński, Ryszard Gozdur, 

Bogdan Żołnowski, Stanisława 
Stasiak, Jan Smoliński, Antoni 
Rutkowski, Bronisław Toma-
szewski, Jan Głowiński, Tadeusz 
Trojak, Jerzy Smosarski, Jerzy 
Sadowski, Danuta Kornowska, 
Jan Cendrowski, Hieronim Mi-
siuda, Irena Brzozowska, Tade-
usz Małecki, Teresa Grubalska, 
Wojciech Wróblewski, Andrzej 
Wiśniewski, Aniela Brodowska, 
Antoni Wiśniewski. Pod koniec 
kadencji w MRN zasiadali radni: 
z PZPR – 46, ZSL 3, SD 5, bezpar-
tyjnych 19, członków ZSMP 5.

Wybrani radni na pierw-
szej inauguracyjnej sesji 20 
grudnia 1973 roku złożyli ślu-
bowanie: Ślubuję uroczyście jako 
radny pracować dla dobra narodu 
polskiego i pogłębiać jego jedność, 
przyczyniać się do umacniania 
więzi władzy państwowej z ludem 
pracującym, troszczyć się o jego 
sprawy, nie szczędzić swoich sił 
dla wykonywania zadań Rady Na-
rodowej. Uroczystego otwarcia 
sesji dokonał najstarszy wie-
kiem radny, Zygmunt Mirecki. 
Zgodnie z ustawą o radach na-
rodowych, która stwierdzała, że 
przewodniczącymi rad powinni 
być aktualni sekretarze instan-
cji partyjnych odpowiednich 
szczebli, zaproponowano na tę 
funkcję ówczesnego I sekreta-
rza Komitetu Miejskiego PZPR 
w Rypinie Feliksa Lemańskie-
go, co oczywiście Rada jedno-
głośnie zaakceptowała. Funkcje 
wiceprzewodniczących powie-
rzono, również jednogłośnie, 
Stanisławowi Dybanowskie-
mu i Janowi Bartoszyńskiemu. 
Dokonano także wyboru prze-

wodniczących komisji rady. 
Przewodniczącym komisji go-
spodarki komunalnej i miesz-
kaniowej został Jan Głowiński, 
komisji rozwoju gospodarczego, 
usług i handlu Jan Markuszew-
ski, komisji ładu i porządku 
publicznego Józef Wilkosz, ko-
misji oświaty, kultury i spraw 
socjalnych Teresa Grubalska. 
Przewodniczący MRN Feliks 
Lemański zgłosił także wnio-
sek o wybór na stanowisko na-
czelnika miasta Euzebiusza Za-
leśkiewicza, dotychczasowego 
przewodniczącego Prezydium 
MRN, co rada również zaopi-
niowała pozytywnie. Naczel-
nik miasta przejmował zadania 
przewodniczącego prezydium 
MRN. Euzebiusz Zaleśkiewicz 
sprawował funkcję pierwszego 
naczelnika miasta Rypina do 1 
lipca 1975 roku.

W 1975 roku, bezpośred-
nio po wprowadzeniu reformy, 
Miejska Rada Narodowa, licząca 
dotychczas 60 radnych, zwięk-
szyła się do 79 osób, w wyniku 
włączenia do niej radnych zli-
kwidowanej Powiatowej Rady 
Narodowej, a zamieszkałych na 
terenie miasta Rypina. Na sta-
nowisko naczelnika miasta po-
wołany został 1 lipca 1975 roku 
Jan Redlewski, dotychczasowy 
sekretarz Urzędu Powiatowego. 
Urząd Miejski przejął nie tylko 
wiele ustawowo określonych 
uprawnień i obowiązków zli-
kwidowanych organów powia-
towych, ale także część budyn-
ku byłego Urzędu Powiatowego 
przy ul. Warszawskiej 40, do 
której przeniósł swoją siedzibę 

z dotychczasowej wieloletniej 
siedziby władz miejskich przy 
ulicy Janka Krasickiego 10. Po-
zostałą część obiektów byłego 
Urzędu Powiatowego przezna-
czono na Przychodnię Rejono-
wą i Rejonową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną. Sekretarzem 
Urzędu Miejskiego został mia-
nowany Jerzy Białobłocki.

24 września 1975 roku sesja 
MRN odbyła się w sali posie-
dzeń Komitetu Miejskiego PZPR 
w Rypinie. Na obrady przyje-
chał wojewoda włocławski Pa-
weł Majewski, który przywiózł 
kandydata na nowego naczelni-
ka Rypina, pracownika Urzędu 
Wojewódzkiego we Włocławku 
Jana Józefowicza. Na wstępie se-
sji wojewoda przedstawił rezy-
gnację dotychczasowego naczel-
nika miasta Jana Redlewskiego 
i zaproponował kandydaturę na 
to stanowisko Jana Józefowicza, 
co Rada jednogłośnie zatwier-
dziła. W dalszej części posie-
dzenia zrezygnował ze wzglę-
du na stan zdrowia z funkcji 
przewodniczącego MRN Feliks 
Lemański. Wybrano wówczas, 
również jednogłośnie, na tę 
funkcję, zgodnie z obowiązu-
jącym zwyczajem, I sekretarza 
KM PZPR w Rypinie Albina Bor-
kowskiego. Kolejni przewodni-
czący MRN zmieniali się wraz 
ze zmianą na stanowisku I se-
kretarza Komitetu Miejskiego 
PZPR. 2 grudnia 1976 roku Albin 
Borkowski zrezygnował z funk-
cji I sekretarza KM PZPR w Ry-
pinie i na stanowisko to wybra-
ny został Waldemar Lewiński. 
W związku z tym Miejska Rada 
Narodowa zmuszona była zmie-
nić w ten sam sposób przewod-
niczącego MRN i 26 stycznia 
1977 roku wybrano na tę funk-
cję Waldemara Lewińskiego.

21 marca 1976 roku odby-
ły się wybory do Sejmu i wo-
jewódzkich rad narodowych. 
Mieszkańcy Rypina spełnia-
jąc w swojej naiwnej wówczas 
świadomości „patriotyczny obo-
wiązek”, wybrali na radnych 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
we Włocławku z terenu mia-
sta Franciszka Przeczewskiego, 
Jana Soborskiego, Bogusława 
Rupińskiego i Gabrielę Mali-
nowską. Posłem do Sejmu z ra-
mienia PZPR z okręgu włocław-
skiego, obejmującego również 
miasto Rypin, został Edward 
Szymański.

5 lutego 1978 roku odbyły 
się kolejne wybory do samorzą-
du. Jak podano w komunikacie, 
na 8126 osób uprawnionych do 
głosowania, w wyborach wzięło 
udział 8126 osób, a na kandy-
datów Frontu Jedności Narodu 
oddano 8122 głosy. Mieszkańcy 
Rypina wybrali wówczas Miej-
ską Radę Narodową w składzie: 
Jerzy Błaszkiewicz (ZSL), Adela 
Brodowska (bezpartyjna), Bar-
bara Buchalska (PZPR), Daniela 
Buczyńska, Jerzy Chabowski 
(PZPR), Teresa Cieciórska (bez-
partyjna), Jan Czyżewski (bez-
partyjny), Maria Dudra (bez-
partyjna), Witold Ferdyn (PZPR), 
Włodzimierz Furman (PZPR), 
Jan Głowiński (PZPR), Jan Golus 
(bezpartyjny), Tadeusz Gonia 
(SD), Bronisława Goślicka (bez-
partyjna), Kazimierz Goślic-
ki (PZPR), Jerzy Gójski (PZPR), 
Helena Grabowska (PZPR), Jan 
Grajkowski (bezpartyjny), Mie-
czysław Jabczyński (Bezpar-
tyjny), Marian Jaworski (PZPR), 
Jerzy Kędziorski, Edmund 
Kaczmarski (bezpartyjny), Bro-
nisław Kucharski (bezpartyj-
ny), Ryszard Kuchnicki, Urszula 
Kwiatkowska, Wojciech Ledwo-
chowski (PZPR), Waldemar Le-
wiński (PZPR), Mieczysław Le-
śniowski (ZSL), Józef Lubieniec 
(PZPR), Teresa Łukaszewska 
(PZPR), Stanisław Makowiecki 
(ZSL), Jan Markuszewski (PZPR), 
Barbara Mańkowska (SD), Sta-
nisław Maciejewski (bezpar-
tyjny), Zygmunt Mirecki, Lu-
dwik Okniński (SD), Marianna 
Przybyszewska (bezpartyj-
na), Jan Redlewski (PZPR), Jan 
Rejs (PZPR), Antoni Rutkowski 
(PZPR), Wiesław Świątkowski, 
Andrzej Tuchalski (PZPR), He-
lena Watkowska (bezpartyjna), 
Czesław Waśkiewicz (PZPR), Jó-
zef Wilkosz (PZPR), Jan Wysoc-
ki (PZPR), Bożena Zaleśkiewicz 
(SD), Bogdan Żołnowski (bez-
partyjny).

Przewodniczącym MRN wy-
brany został zgodnie z tradycją 
I sekretarz KM PZPR w Rypinie 
Waldemar Lewiński. Kandy-
datura została zgłoszona tylko 
jedna i jednogłośnie przyjęta 
przez radnych, a przygotowana 
wcześniej młodzież wręczyła 
kwiaty. Wiceprzewodniczącymi 
rady wybrani zostali: Wojciech 
Ledwochowski (PZPR) i Bożena 
Zaleśkiewicz (SD). Na pierwszej 
sesji dokonano także wyboru 

Z dziejów samorządu rypińskiego 
(cz. 3 – 1970-1980)

XX WIEK  Miejska Rada Narodowa w Rypinie wybrana w 1969 roku, w okres gierkowski, po grudniu 
1970 roku, wprowadzona została przez przewodniczącego Jana Rupińskiego
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Jan Redlewski. Naczelnik miasta Rypina w 1975 roku. Urodził 
się w 1928 roku w Rypinie. W 1945 roku zatrudniony został 
w Miejskiej Radzie Narodowej w Rypinie. W latach 1950-1960 
pełnił funkcję sekretarza MRN. Po krótkim okresie pracy 
w PZGS, w 1964 roku mianowany został sekretarzem Prezy-
dium PRN w Rypinie i funkcję tę pełnił do kwietnia 1974, 
a następnie dyrektora Biura PRN. Od 1 lipca 1975 do 31 grud-
nia 1975 roku powierzono mu stanowisko Naczelnika Miasta. 
Od 1976 roku pracował w Mleczarni „ROTR”, a następnie 
w RZO. W 1981 roku przeszedł na emeryturę. Przez kilka ka-
dencji, od 1947 roku, był radnym Miejskiej i Powiatowej Rady 
Narodowej. W latach 1957-1963 społecznie pełnił funkcję II, 
a następnie I sekretarza KM PZPR w Rypinie. Od 1945 roku do 
śmierci był aktywnym

wyboru komisji. Przewod-
niczącym komisji rozwoju go-
spodarczego i zaopatrzenia zo-
stał Antoni Rutkowski, komisji 
gospodarki miejskiej i rolnic-
twa Jan Głowiński, komisji 
wychowania, oświaty, kultury 
i spraw socjalnych Witold Fer-
dyn, komisji przestrzegania 
prawa i porządku publicznego 
Józef Wilkosz. 1 lipca 1979 roku 
nastąpiła zmiana na stanowi-
sku naczelnika miasta. Funk-
cję tę objął wówczas Stanisław 
Maklakiewicz, dotychczasowy 
naczelnik Gminy Rypin.

 W drugiej połowie 
lat siedemdziesiątych sesje 
MRN zaczęto wykorzystywać 
do nadawania wysokich od-
znaczeń państwowych. Jako 

pierwszy w ten sposób wyróż-
niony został Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski w 1977 roku Romuald 
Wierzchowski, wówczas dyrek-
tor Liceum Ogólnokształcącego. 
W styczniu 1979 roku Miejska 
Rada Narodowa podjęła uchwa-
łę w sprawie założenia „Księgi 
Zasłużonych dla Miasta Rypi-
na”, do której wpisywane mia-
ły być osoby przyczyniające się 
swoją działalnością w sposób 
szczególny do rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego miasta. 
Ustalono trzy terminy wpisów: 
21 stycznia z okazji wyzwo-
lenia miasta; 1 Maja z okazji 
Święta Pracy; 22 Lipca z okazji 
rocznicy Odrodzenia Polski. 
Pierwszego wpisu do Księgi Za-

służonych dokonano z okazji 1 
Maja 1979 roku. Uhonorowano 
wówczas: Władysława Gumiń-
skiego, Ignacego Brzezińskiego, 
Franciszka Dłutka, Jana Gło-
wińskiego, Jadwigę Gumińską, 
Franciszka Przeczewskiego, Ro-
mualda Wierzchowskiego i Jana 
Ciarkowskiego. Kolejny wpis do 
Księgi Zasłużonych dla Rypina 
nastąpił już w 22 lipca 1979 roku. 
Tytuł Zasłużonego przyznano 
wówczas: Feliksowi Lemań-
skiemu, Feliksowi Dąbrowskie-
mu, Janowi Grajkowskiemu, 
Zygmuntowi Rychlewskiemu, 
Reginie Wierzchowskiej, Roma-
nowi Tuchewiczowi i Stefanii 
Jesionkowskiej.

Piotr Gałkowski

Feliks Lemański. Przewodniczący Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w latach 1973-1975. 
Urodził się w 1931 roku w Grabalu koło Szczutowa 
w powiecie rypińskim. W 1949 roku wstąpił do 
ZMP, a w 1951 roku do PZPR. W 1949 roku zatrud-
niony został w Urzędzie Pocztowym, a następnie 
w Komendzie Powiatowej „Służba Polsce”. Od 1954 
roku pracował w Komitecie Powiatowym PZPR 
jako instruktor, a od 1971 roku jako I sekretarz 
KM PZPR w Rypinie, pełniąc jednocześnie od 1973 
roku funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady 
Narodowej. W 1975 roku, ze względu na stan 
zdrowia, przeszedł na rentę. Za pracę polityczną 
i społeczną odznaczony został Krzyżem Kawal-
erskim Orderu Odrodzenia Polski (1974). W 1979 
roku decyzją Miejskiej Rady Narodowej wpisany 
został do Księgi Zasłużonych dla Miasta Rypina.

Euzebiusz Zaleśkiewicz. Pierwszy naczelnik mia-
sta Rypina w latach 1973-1975. Urodził się w 1924 
roku w Pokrzydowie koło Brodnicy. W 1945 roku 
rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Pow-
szechnej w Zasadach. Od 1961 roku zatrudniony 
został w wydziale oświaty Prezydium PRN na 
stanowisku inspektora. W 1972 roku rozpoczął 
pracę w wydziale komunikacji, ale już w marcu 
1973 roku objął funkcję przewodniczącego Pr-
ezydium MRN w Rypinie, a 20 grudnia tegoż 
roku stanowisko pierwszego naczelnika mia-
sta. Z funkcji tej zrezygnował 1 lipca 1975 roku 
i powołany został wówczas na stanowisko 
dyrektora Rypińskiego Domu Kultury. W 1980 
roku przeszedł na rentę. Krótko pracował jeszcze 
w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego. 
W 1986 roku za pracę zawodową i społeczną 
odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Zmarł w 2005 roku.

Gmina Rypin

Eksplozja i pożar...

Dokończenie ze str. 1
Na miejscu pracowały aż 

cztery zastępy straży pożarnej: 
dwa z PSP w Rypinie oraz ochotni-
cy z Rogowa i Skrwilna. Zdaniem 
strażaków pożar wybuchł z po-
wodu rozpalania ognia w kuchen-
ce przy użyciu cieczy łatwopalnej. 
Najpierw doszło do wybuchu, po-
tem błyskawicznie rozprzestrze-
nił się ogień.

– Wszystkie cztery osoby 
uległy poparzeniom, z czego naj-
bardziej poszkodowanymi zo-
stały dzieci, u których doszło do 
oparzeń twarzy, rąk oraz tuło-
wia. Pożar został ugaszony przez 
mieszkańców przy użyciu gaśni-
cy proszkowej przed dotarciem 

strażaków z PSP – dodaje Tomasz 
Sokołowski z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Rypinie.

Po udzieleniu pomocy oraz 
konsultacjach medycznych po-
szkodowanych przywieziono ka-
retkami do szpitali w Toruniu, 
Bydgoszczy i Płocku. Konieczna 
była także pomoc śmigłowca Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. 
Według strażaków konstrukcja 
budynku nie uległa zniszczeniu. 
Spaliło się jedynie wyposażenie 
mieszkania. Pozostali lokatorzy 
budynku zostali ewakuowani, ale 
ich lokale nadają się do użytko-
wania.

(ak), fot. KP PSP Rypin

Rypin

Mikołajki w SP1
Uczniowie klas I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 
im. mjr. Henryka Sucharskiego mają za sobą udane 
mikołajki.

6 grudnia w dużej sali gimna-
stycznej wraz z wychowawcami 
w radosnych nastrojach ucznio-
wie obchodzili imieniny św. Mi-
kołaja. Klasy I-III obejrzały multi-
medialną bajkę o przygotowaniu 
prezentów dla grzecznych dzieci 
i podróży Mikołaja do nich. Na-
stępnie naśladowały ruchy śnie-
żynki i wraz z nią tańczyły.

Następnie milusińscy zosta-
li podzieleni na grupy. Pierwsza 
wykonywała postać Mikołaja na 
szarym papierze rożnymi techni-
kami, druga odgadywała zagadki 
o tematyce świątecznej. Na ko-
niec dzieci zaśpiewały i zatańczy-

ły dla Mikołaja.
Klasy IV-VI po obejrzeniu 

multimedialnej bajki o ciężkiej 
pracy Mikołaja przystąpiły do 
konkursu muzycznego karaoke. 
W dalszej części uczniowie wzię-
li udział w konkursie o tematyce  
świątecznej i scenkach tema-
tycznych. Dla wszystkich były 
przygotowane słodkie upominki, 
które wręczył św. Mikołaj, w po-
stać którego wcielił się dyrektor 
Janusz Went. Zabawa była przed-
nia! Całość przygotowały i koor-
dynowały Gabriela Maronowska 
i Klaudia Kuźmińska.

(red), fot. nadesłane



Sprzedam ziemię 3 ha, 3 klasa, 620 tyś. 
Ciechocin, Tel. 605 419 253

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, ga-
raże (blaszaki). Zadzwoń 514 866 203 lub 
56 474 09 20

Usługi

Usługi minikoparka wykopy, kucie 
młotem wiercenie otworów pod 
slupki ogrodzeniowe

Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

Sprzedam świetlówki energooszczędne i 
ledowe. Tel. 792 544 832

Tuja, szmaragd, 0,50 zł. Tel. 518 518 835 

Rolnictwo

Sprzedam 2,52 ha ziemi w miejscowości 
Klonowo, gmina Zbójno. Tel. 507 665 
029, 507 618 304
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Różne

UsługiKupię/Sprzedam

Drewno /Węgiel

TEL. 608 688 587
ZADZWOŃ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Ogrodnictwo

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Świąteczna Inicjatywa
RYPIN  Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa zorganizowało 16 grudnia spotkanie choinkowe dla dzieci i mło-
dzieży w SP nr 1. Do tańca tych młodszych i starszych porwał Artur Cieciórski, zwycięzca II edycji YCD
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To była impreza pełna ak-
tywności. Każdy mógł zobaczyć 
pokaz taneczny Artura Cieciór-
skiego, zwycięzcy II edycji pro-
gramu You Can Dance. Tancerz 
poprowadził warsztaty i zachęcił 
do ruchu zdecydowaną większość 
gości. Młodzi mieszkańcy, a także 
dorośli nauczyli się układu ta-
necznego. Niektórzy mogli popi-
sać się swoimi umiejętnościami 
akrobatycznymi. W międzyczasie 
dostępne były słodkości. Podczas 
wydarzenia pojawili się członko-
wie klubów i zespołów sporto-
wych, tanecznych, szachowych 
oraz innych.

– Dzieciakom chyba się podo-
bało, tym bardziej, że rzadko kie-
dy mają okazję spotkać się wspól-
nie. Jeżeli spotykają się w swoim 
gronie, to jest to albo trening 
albo wyjazd na zawody czy tur-

niej – mówi prezes Inicjatywy 
Małgorzata Grodzicka. – Dlatego, 
że te dzieci ciężko pracują cały 
rok, chcieliśmy dać im trochę wy-
tchnienia w okresie przedświą-
tecznym i umilić ten czas. Sami 
pamiętamy czas choinek z dzie-

ciństwa, organizowanych przez 
zakłady pracy naszych rodziców, 
jak fajnie się bawiliśmy w oczeki-
waniu na Mikołaja. Mam nadzieję, 
że i nasza choinka zapadnie w pa-
mięć naszych dzieciaków, zwłasz-
cza wspólny taniec w krótkiej, ale 

Skrwilno

Młodzi wolontariusze
12 grudnia uczniowie Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z opiekunami Anną Grzego-
rzewską, Aleksandrą Pawłowską, Eweliną Filipską i Joanną Wierzchowską odwie-
dzili podopiecznych Domu Dziecka w Rypinie.

Celem wyjazdu było przeka-
zanie upominków podopiecznym 
domu dziecka przygotowanych 
przez młodzież szkolną z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. Inicjato-
rami akcji byli członkowie samo-
rządu uczniowskiego Gimnazjum 
im. Św. Jana Pawła II w Skrwilnie 
oraz członkowie Szkolnego Klu-
bu Wolontariatu Zespołu Szkół 
w Skrwilnie. To już drugi raz, kie-

dy uczniowie zespołu wspierając 
akcje charytatywne, przygoto-
wują drobne prezenty dla dzieci 
z domu dziecka, aby sprawić im 
trochę radości oraz okazać tym 
samym życzliwość, empatię oraz 
tolerancję.

– Pobyt w placówce sprawił 
wiele satysfakcji i radości. Dzieci 
spędziły wspólnie czas, rozmawia-
jąc ze sobą, grając w gry planszowe, 

wymieniając się doświadczeniami, 
ciesząc się prezentami oraz swo-
im towarzystwem – mówi Joanna 
Wierzchowska z ZS w Skrwilnie.

W tym roku szkolnym Szkolny 
Klub Wolontariatu ZS w Skrwilnie 
podejmuje wiele działań charyta-
tywnych, które są głównie inicja-
tywą młodzieży szkolnej. Oprócz 
akcji przygotowania upominków 
dla podopiecznych Domu Dziecka 
w Rypinie prowadzone są jeszcze 
dwie akcje: „Wkręć się w pomaga-
nie” – zbiórka nakrętek dla Oliwki 
oraz „Poczytaj mi kolego”, która 
polega na czytaniu bajek, baśni 
dzieciom w przedszkolu. To jednak 
nie wszystko, ponieważ plano-
wane są już kolejne działania, tj.: 
WOŚP, zbiórka karmy dla zwierząt, 
zbiórka makulatury i inne.

(red)
fot. nadesłane

Opłatek w Przystani
Członkowie Klubu Seniora Przystań zorganizowa-
li spotkanie wigilijne, które odbyło się 15 grudnia 
w świetlicy w Brzuzem.

Brzuze

za to zabawnie odtańczonej cho-
reografii Artura Cieciórskiego.

Do wspólnego tańca porwał 
zebranych również święty Miko-
łaj. Przybysz z Laponii dla każde-
go miał mały, słodki upominek. 
Dzieci oraz młodzież chętnie bra-

ła udział w konkursach. Liczne 
uśmiechy na twarzach dowiodły, 
że działanie stowarzyszenia przy-
niosło oczekiwany efekt.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

W świątecznej atmosferze 
przewodnicząca klubu Teresa 
Sieklicka, a także wójt Jan Ko-
prowski, przewodniczący rady 
gminy Krzysztof Budziński oraz 
kierownik GOPS Grażyna Pietr-
kiewicz złożyli wszystkim bożo-
narodzeniowe i noworoczne ży-

czenia. Po tradycyjnym łamaniu 
się opłatkiem i serdecznych ży-
czeniach wspólnie śpiewano ko-
lędy przy akompaniamencie mu-
zycznym Jacka Szablewskiego.

(red) 
fot. nadesłane
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Spotkanie z Mikołajem
GMINA WĄPIELSK  12 grudnia w sali remizy w Długiem 
dzieci wraz z rodzicami mogły obejrzeć przedstawienie 
świąteczne.  Nie lada atrakcją dla milusińskich była wizyta 
świętego Mikołaja

87-500 RYPIN
ul.WARSZAWSKA 108
tel.542807732

o/WARSZAWSKA  (kierunek Sierpc)

„ Z   N A S Z Y C H  M A T E R I A Ł Ó W 
W Y R E M O N T U J E S Z   S W Ó J  D O M "

•  Panele podłogowe oraz akcesoria - WYPRZEDAŻE !!

•  Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne dostępne "od ręki"

•  Farby ceramiczne GREINPLAST w atrakcyjnych cenach

•  Akcesoria malarskie rabat -15%

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

R E K L A M A

Remizę w Długiem odwiedził 
tłum mieszkańców. Organizato-
rzy oceniają, że pojawiło się na-
wet około 400 osób. Były przede 
wszystkim dzieci wraz z rodzicami 
lub innymi członkami rodziny.

– To już drugie spotkanie 
mieszkańców gminy ze świętym 
Mikołajem, poprzedzone spekta-
klem teatralnym aktorów z Krako-
wa. W tym roku do remizy w Dłu-
giem dotarło jeszcze więcej osób, 
niż w roku ubiegłym. To jest po-
twierdzeniem, że warto organizo-
wać takie wydarzenia – mówi wójt 
gminy Wąpielsk Dariusz Górski.

Goście obejrzeli inscenizację 
pt. „Królowa Śniegu” w wykonaniu 
Studia Teatralnego KRAK-ART. Ak-
torzy wywołali uśmiech zebranych 
swoim ciekawym przedstawie-
niem, a także zapraszali dzieci do 
wspólnej zabawy. W międzyczasie 
na każdego czekał słodki poczę-
stunek, napoje oraz wata cukrowa 
zorganizowana przy pomocy pa-
rafii w Strzygach. Dzieci z niecier-
pliwością oczekiwały świętego Mi-
kołaja. Ten miał niełatwe zadanie, 
ponieważ czekały na niego długie 
kolejki. Każde dziecko zostało 
jednak wzięte na kolana i mogło 

porozmawiać z przybyszem z La-
ponii. Wójt gminy obdarował każ-
dego małego mieszkańca paczką. 
Łącznie wydanych zostało około 
250 prezentów.

Podczas imprezy zostały wrę-
czone nagrody dla laureatów gmin-
nego konkursu „Jesień w obiek-
tywie”. Laureatkami w kategorii 
powyżej 18 lat zostały: Andżelika 
Bendykowska, Marta Puławska 
i Jolanta Wiśniewska. W kategorii 
do 18 lat zwyciężyli: Oliwia Gło-
wacka, Zuzanna Pankowska i Pa-
weł Czarnecki.

Tekst i fot. (jul)
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Gościnny Staś 
UNIHOKEJ  W niedzielę 17 grudnia w hali Rypińskiego Centrum 
Sportu rywalizowało dziesięć dziecięcych, hokejowych drużyn 
z całego kraju, w tym Staś Rypin. Turniej o puchar burmistrza 
wygrały Bałagany Łubianka

Łącznie w hali RCS-u spo-
tkało się około 120 zawodników 
i zawodniczek. W zmaganiach nie 
mogło zabraknąć rypińskiego Sta-
sia. Sekcja powstała wiosną ubie-
głego roku. Najpierw trenerzy po-
stawili na integrację i szlifowanie 
umiejętności na treningach, a od 
niedawna zespół bierze udział 
w turniejach. W niedzielę Staś 
dzielnie walczył o każdy punkt, 
zajmując ostatecznie dziewiąte 
miejsce. Młodzi sportowcy mogli 
liczyć na doping rodziców i przy-

jaciół. W finale turnieju Bałagany 
Łubianka pokonały Tężniowców 
Ciechocinek. Trzecią lokatę zajęła 
ekipa Swarka Swarzędz.

– Pod względem organiza-
cyjnym sprostaliśmy wyzwaniu – 
mówi Patryk Śliwiński, trener Sta-
sia i jeden ze współorganizatorów 
turnieju. – Otrzymaliśmy wiele 
gratulacji, ale najważniejsze były 
uśmiechy dzieci biorących udział 
w tym wydarzeniu. Stworzenie 
takich zawodów wymaga pracy, 
nie udałoby się bez zaangażowa-

nych i zgranych rodziców, trene-
rów i zarządu. Sportowo byliśmy 
gościnni dla innych drużyn, ale na 
tym etapie wyniki to drugorzęd-
na sprawa. Najważniejsza jest na-
uka i możliwość rywalizowanie. 
W drużynie Stasia jest potencjał, 
zaangażowanie i pasja, a dobre 
rezultaty przyjdą z czasem.

Na zakończenie wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe 
medale, a najlepsze trzy ekipy – 
puchary. Tygodnik Regionu Ry-
pińskiego CRY był patronem me-
dialnym tego wydarzenia. 

Tekst i fot. (ToB)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
    1. Bałagany Łubianka
    2. Tężniowcy Ciechocinek
    3. Swarek Swarzędz
    4. LKS Rogowo
    5. Gladiatorzy Gościeszyn
    6. Polonia Skierniewice
    7. Pomorzanin Toruń I
    8. Pomorzanin Toruń II
    9. Staś Rypin
    10. Pomorzanin Toruń III

W hali Rypińskiego Centrum Sportu spotkało się około 120 młodych sportowców

Staś Rypin uplasował się na dziewiątym miejscu w turnieju

W organizację zawodów zaangażowały się wszystkie sekcje Stasia

Bałagany Łubianka – zwycięzcy turnieju

O G Ł O S Z E N I E
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