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Gmina Rogowo
Uhonorowali małżonków
W czwartek 7 grudnia o godz. 10.00 
w sali narad urzędu gminy w Ro-
gowie odbyło się uroczyste spotka-
nie par małżeńskich obchodzących 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Jubilatów nagrodziła wójt 
Rogowa Barbara Nowakowska
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Rypin Rypin/Gmina Rypin Rypin
Świąteczny jarmark
po raz szósty
Oryginalne bombki, choinki z szy-
szek oraz smaczne dania można 
było w minioną sobotę nabyć na 
Dobrzyńskim Jarmarku Bożonaro-
dzeniowym, który odbył się w sali 
konferencyjnej UG w Rypinie

Seniorzy podzielili się opłatkiem
W czwartek 7 grudnia odbyło się 
uroczyste spotkanie opłatkowe 
członków klubu seniora „Srebrny 
Włos” działającego przy Rypińskim 
Domu Kultury
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RYPIN  Na korki przy przejeździe kolejowym uskarża się nie-
mal każdy mieszkaniec Rypina zmuszony przejechać tamtędy 
w godzinach szczytu. Już niedługo problem zostanie rozwiąza-
ny, a rypinianie doczekają się wreszcie upragnionej sygnalizacji 
świetlnej

Koniec korków 
w mieście?

Trwa remont szpitala
W rypińskim szpitalu trwa re-
mont oddziału dziecięcego. Pra-
ce mają zakończyć się w grudniu 
i jest to tylko część modernizacji 
za blisko 9 milionów zł

str. 2

Rypin
Razem od pół wieku
Szesnaście par świętowało w sobo-
tę 9 grudnia 50-lecie małżeństwa. 
Prezydenckie medale wręczył bur-
mistrz Paweł Grzybowski

Dieta radnego 
na szczytny cel
Nowy sprzęt sportowy zyskali uczniowie z Zespo-
łu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie. 
Wszystko dzięki inicjatywie radnego powiatu Jacka 
Furmana.

Rypin

– Pamiętam czasy, kiedy dy-
rektorem szkoły był mój tata, dla-
tego placówka bliska jest mojemu 
sercu – przyznaje Furman. – Mam 
nadzieję, że podarowany zestaw do 
unihokeja urozmaici uczniom zaję-
cia oraz przyczyni się do ich rozwo-
ju fizycznego. Dziękuję nauczycie-
lom za miłe słowa.

To nie pierwsza tego typu ini-
cjatywa Jacka Furmana. Dwa lata 
temu radny zakupił nowe stroje, 
które podarował Gimnazjum Po-
wiatowemu w Rypinie. Dwanaście 
kompletów otrzymali uczniowie 
trenujący koszykówkę. Dzięki środ-
kom pochodzącym z diety w ze-

szłym roku z nowego sprzętu cie-
szyli się natomiast wychowankowie 
Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie.

– Czujemy się wyróżnieni 
i dziękujemy panu Jackowi Fur-
manowi za ten dar i zauważenie 
potrzeb naszej placówki – mówił 
wówczas dyrektor Jan Henryk Kieł-
kowski.

Pod patronatem radnego co-
rocznie odbywa się również turniej 
streetbalowy, który wśród mło-
dzieży cieszy się coraz większym 
powodzeniem.

Adam Wojtalewicz
fot. nadesłane

Dyrektor Joanna Krukowska nie kryła zadowolenia, 
że szkoła zyskała nowy sprzęt

W pierwszej połowie 2016 
roku przy przejeździe kolejowym 
ul. Mławskiej bez zgody oraz poin-
formowania rypińskiego magistra-
tu został ustawiony znak „STOP”, 
który spowodował znaczne utrud-
nienia w ruchu. Natychmiast po 
tym zdarzeniu burmistrz Paweł 
Grzybowski rozpoczął batalię 
o rozwiązanie tego istotnego dla 
mieszkańców, a także właścicieli 

i pracowników firm mieszczących 
się w rypińskiej strefie przemysło-
wej problemu. 

Wielokrotne interwencje 
przyniosły skutek. W ramach zada-
nia „Poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniach linii kolejowych 
z drogami” w latach 2017-2018 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
zadeklarowały zmianę kategorii 
rypińskiego przejazdu kolejowo-

drogowego z kategorii „D”, czyli  
przejazdu użytku publicznego bez 
rogatek i półrogatek i bez samo-
czynnej sygnalizacji świetlnej, do 
kategorii „C” – przejazdu z samo-
czynną sygnalizacją świetlną lub 
uruchamianą przez pracowników 
kolei. O zmianę zabiegał przede 
wszystkim burmistrz Paweł Grzy-
bowski.

– Zgłaszaliśmy nasze uwagi 
dotyczące dotychczasowego roz-
wiązania jako niedostosowanego 
do natężenia ruchu samochodowe-
go oraz kolejowego i powodujące-
go olbrzymie utrudnienia w ruchu. 
Zależało nam na wprowadzeniu 
bezpieczniejszego rozwiązania, 
które jednocześnie rozładuje korki 
w godzinach szczytu. Wysyłaliśmy 
pisma  oraz spotkaliśmy się z wła-
dzami PKP PLK Bydgoszcz oraz 
centrali w Warszawie. Zostaliśmy 
zapewnieni, że te problemy zosta-
ną rozwiązane. 18 maja wpłynęło 
do nas pierwsze pismo, a 11 grud-
nia drugie, potwierdzające objęcie 
Rypina projektem zmian – mówi 
burmistrz Paweł Grzybowski.

Dokończenie na str. 3

Przedstawiciel PKP oraz firmy wykonującej modernizację dokonali już pier-
wszych oględzin i pomiarów
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Razem od pół wieku
RyPin  Szesnaście par świętowało w sobotę 9 grudnia 50-lecie małżeństwa. Prezydenckie medale wręczył 
burmistrz Paweł Grzybowski

Medal za „Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie” jest przyznawany 
od 1960 roku parom, które prze-
żyły co najmniej 50 lat w związku 
małżeńskim. Jubilatów oraz ich 
rodziny przywitali: burmistrz Pa-
weł Grzybowski, przewodniczący 
rady miasta Jarosław Sochacki 
oraz kierownik USC Aneta Wil-
kanowska. Nie zabrakło życzeń, 
kwiatów i listów gratulacyjnych. 
Medale zostały nadane jubilatom 
przez prezydenta RP, natomiast 
dekoracji dokonał włodarz mia-
sta.

– Wszystkim parom serdecz-
nie gratuluję tak wspaniałego ju-
bileuszu – mówi burmistrz Paweł 
Grzybowski. – Udowadniacie, że 
można w zgodzie i wzajemnym 
szacunku przeżyć z drugim czło-
wiekiem całe życie. Pamiętajmy, 
że tylko ludzie, którzy naprawdę 
się kochają, nigdy się nie starzeją.

Po części oficjalnej uroczy-
stości wszyscy przybyli zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek. 
Ta uroczysta chwila wywołała na 
twarzach jubilatów oraz obec-
nych gości uśmiech i radość.

– Mieszkaliśmy po sąsiedzku 
w Rakowie – wspominają Danuta 
i Hilary Pawłowscy. – Potem na-
sze drogi się rozeszły. Spotkaliśmy 
się ponownie dopiero po wielu 
latach w jednym z rypińskich za-
kładów pracy. Nasza koleżeńska 
znajomość z czasem przerodziła 
się w poważniejszą relację. Ślub 
braliśmy w parafii św. Trójcy, zaś 
przyjęcie weselne było w Domu 
Rzemiosła. Nasze życie nie zawsze 
było usłane różami, ale w mał-
żeństwie trzeba być wytrwałym 
i cierpliwym. Obecnie mieszkamy 

Odznaczenia otrzymało szesnaście par małżeńskich

w Toruniu pod opieką dzieci.
Medale odebrali też Daniela 

i Henryk Piechowiak, którzy nie 
kryli zadowolenia z odznaczenia.

– Poznaliśmy się dokładnie 
51 lat temu na zabawie karnawa-
łowej w dawnej fabryce obuwia 
w Bydgoszczy. – Po roku znajo-
mości postanowiliśmy się pobrać. 
Nie ma recepty na udany związek, 
po prostu trzeba się wzajemnie 
kochać. Mamy dwoje dzieci, syna 
i córkę, a także dwoje dorosłych 
wnucząt.

W tym roku jubileusz 50-lecia 
małżeństwa obchodzą następują-
ce pary: Barbara i Ryszard Fabi-

szewscy, Halina i Zenon Hejka, 
Aleksandra i Władysław Fodrow-
scy, Teresa i Zygmunt Matuszew-
scy, Jadwiga i Aleksander Pocza-
teńko, Anna i Jan Okraszewscy, 
Elżbieta i Zbigniew Stefańscy, Da-
nuta i Hilary Pawłowscy, Halina 
i Gabriel Wilkosz, Izabela i Henryk 
Gurtatowscy, Anna i Jerzy Piotr-
kowscy, Anna i Jerzy Wiśniewscy, 
Daniela i Henryk Piechowiak, Ja-
dwiga i Zdzisław Brodowscy, Ja-
dwiga i Władysław Zielińscy, Alicja 
i Jan Dąbrowscy.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Po części oficjalnej był czas na życzenia. 
Na zdjęciu Jadwiga i Zdzisław Brodowscy

Danuta i Hilary Pawłowscy z dumą obchodzili 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego

Daniela i Henryk Piechowiak  pobrali się po roku znajomości
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We wrześniu br. podpisano 
umowę na dofinansowanie pro-
jektu pn.:”Zwiększenie efektyw-
ności energetycznej budynku 
Gminnego Przedszkola w Skrwil-
nie”. Projekt jest współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu opera-
cyjnego województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Głównym jego celem jest ograni-
czenie strat ciepła oraz zastoso-
wanie rozwiązań umożliwiających 
ekonomiczne wykorzystywanie 
ciepła.

Roboty budowlane przewi-
dziane w projekcie polegać będą 

między innymi na ociepleniu ele-
wacji, wymianie drzwi zewnętrz-
nych oraz okien, ocieplenie stro-
podachu, wymianie instalacji 
elektrycznej oświetlenia ogólne-
go i modernizacji instalacji c.o. 
Zamontowana zostanie pompa 
ciepła potrzebna do wytwarzania 
ciepłej wody.

Prace rozpoczęły się z po-
czątkiem grudnia. Na czas remon-
tu dzieci zostały przeniesione do 
Szkoły Podstawowej. Najprawdo-
podobniej placówka na nowo zo-
stanie uruchomiona dopiero po 
wakacjach. Wartość całej inwe-
stycji to ponad 700 tys. zł.

(ak), fot. UG Skrwilno
Nowe oblicze zyskała droga 

gminna relacji Długie-jezioro Dłu-
gie. Przebudowany odcinek liczy 
ponad 800 m. Droga wraz ze zjaz-
dami na posesje jest utwardzona 
betonem asfaltowym. Pobocza 
i zjazdy na pola są wzmocnione 
kruszywem łamanym. Po mo-
dernizacji trakt ma szrokość 4 m, 
a pobocza po 0,75 m każde. Na 100-
metrowym odcinku zostały wy-
budowane korytka ściekowe oraz 
wpust uliczny ze studnią rewizyjną 
i dwiema studniami chłonnymi. 
Zabieg ten ma zapobiec spływowi 
wód opadowych na skrzyżowanie 

z drogą powiatową. Koszt inwesty-
cji wynosi ponad 540 tys. zł. Gmina 
Wąpielsk otrzymała dofinansowa-
nie z urzędu marszałkowskiego 
w kwocie ok. 86 tys. zł.

Wójt Dariusz Górski wraz 
z pracownikami urzędu odebrali 
drogę 1 grudnia. Uroczyste otwar-
cie odbyło się 12 grudnia. Pojawiły 
się na nim władze gminy oraz za-
proszeni goście. Poświęcenia doko-
nał proboszcz parafii w Strzygach 
ks. Jarosław Jastrzębski. Przecięcia 
wstęgi dokonali: wójt gminy Wą-
pielsk Dariusz Górski, sołtysi Dłu-
giego I i II Genowefa Makuch i Ja-

cek Gurzkowski oraz mieszkaniec 
Wiesław Bożejewicz.

– Każda wyremontowana dro-
ga poprawia komfort jazdy miesz-
kańców oraz właścicieli gruntów. 
Widać to zwłaszcza podczas tak 
mokrego roku jak ten, kiedy drogi 
gruntowe są zniszczone. Przygoto-
wujemy do budowy kolejne drogi.
Wiele trakcji jest wąskich i wyma-
ga poszerzenia. Jesteśmy w trakcie 
przygotowywania dokumentacji. 
Proces ten jest jednak żmudny, ale 
postępuje – mówi Dariusz Górski.

Tekst i fot. (jul)

Ciepło w przedszkolu
Samorząd inwestuje w zadania związane z termo-
modernizacją budynków użyteczności publicznej. 
Zakończono już remont urzędu gminy, zaś roz-
poczęto prace przy budynku Szkoły Podstawowej 
w Skrwilnie.

Gmina Wąpielsk

Droga w Długiem już czynna
Gmina Wąpielsk wyremontowała drogę w Długiem prowadzącą do jeziora. Uro-
czyste otwarcie nastąpiło 12 grudnia.

Gmina Skrwilno 

W  s k r ó c i e
rYPiN Narkotykowa wpadka
Rypińscy kryminalni zajmujący się przestępczością narkotykową za-

trzymali 28-letniego mieszkańca miasta za posiadanie narkotyków. Zastali 
go w miejscu jego pracy. W kieszeni kurtki policjanci znaleźli i zabezpiec-
zyli dwa zawiniątka z suszem roślinnym o łącznej wadze ponad 4 gramy. 
Wstępnie przeprowadzone testy wykazały, że to marihuana. Podejrzany 
tego samego dnia usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowych. 
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu kara do 3 lat 
pozbawiania wolności.

(red)

trwa remont szpitala
rYPiN  W rypińskim szpitalu trwa remont oddziału dziecię-
cego. Prace mają zakończyć się w grudniu i jest to tylko część 
modernizacji za blisko 9 milionów zł

Dzięki staraniom dyrekcji SP 
ZOZ w Rypinie realizowany jest 
kolejny projekt, mający na celu 
unowocześnienie szpitala i do-
stosowanie obiektu do obowią-
zujących przepisów. W ramach 
całego zadania wykonana zosta-
nie budowa oddziału rehabilitacji 
kardiologicznej z przychodnią AOS 
i POZ oraz modernizacja oddzia-
łu dziecięcego. Inwestycja opiewa 
na kwotę prawie 9 mln zł, z czego 
dofinansowanie unijne wynosi 4,8 
mln zł.

Od ponad trzech miesięcy 

trwa jeden z etapów tego projek-
tu polegający na wykonaniu robót 
budowlanych na oddziale dzie-
cięcym. Do tej pory wyburzono 
wszystkie ścianki działowe, zbudo-
wano nowe, zamontowano także 
nowoczesne instalacje (w tym tle-
nową, wentylacyjną, elektryczną). 
W wyniku nowego podziału ukła-
du pomieszczeń oddział będzie 
posiadał sale chorych oraz pokoje 
dla matek i ojców przebywających 
z dziećmi, tak by pobyt w szpitalu 
przebiegał w komfortowych wa-
runkach. Nowy układ sprawi tak-

że, że sfera socjalna i ogólny wy-
gląd oddziału stanie się przyjazny 
dzieciom i ich rodzicom.

Koszt opisanej części budow-
lanej, której zakończenie plano-
wane jest do końca grudnia, sza-
cowany jest na 835 tys. zł, w tym 
dofinansowanie wynosi 57,57%. 
Zadanie realizuje Przedsiębior-
stwo Budowlane „KOM-BUD” Sp. 
z o. o. z Brodnicy. Do wyremon-
towanych sal trafią łóżka i sprzęt 
(w tym aparat EKG i kardiomoni-
tor), które w okresie od lutego do 
lipca tego roku szpital otrzymał od 
fundacji WOŚP. Ponadto pokreślić 
trzeba, że sale zostaną wyposa-
żone w sprzęt specjalistyczny za-
kupiony w ramach realizowanego 
projektu. Dodatkowe wyposażenie 
warte będzie 167 tys. zł (w tym 43% 
to kwota, która zostanie zrefun-
dowana przez urząd marszałkow-
ski).

Po zakończeniu remontu od-
dział będzie najnowocześniejszym 
pod każdym względem obiektem, 
spełniającym kryteria tzw. sieci 
szpitali. Dodatkowo zaspokoi on 
czysto praktyczne potrzeby pa-
cjentów.

(ak), fot. Starostwo 
Powiatowe w Rypinie

Dokończenie ze str. 1
Cała procedura może potrwać 

do 30 miesięcy, jednak miasto zy-
skało w tej batalii kolejnego sojusz-
nika. – Poprosiliśmy o wsparcie po-
sła Prawa i Sprawiedliwości Piotra 
Króla, który jest przewodniczącym 
Podkomisji ds. transportu kolejo-
wego i poczty. Dzięki naszej inter-
wencji już wiosną 2018 roku ruszą 
prace przy przebudowie przejazdu, 
ponieważ zmiana kategorii to kwe-
stia nie tylko formalna, ale wymaga 
przeprowadzenia wielu robót. Jest 

to dla mnie istotne, by zakończyć 
batalię o przejazd. Ulica Mławska 
jest drogą wojewódzką, prowadzącą 
przez cały Rypin do strefy Bielawki, 
gdzie znajdują się sklepy przemy-
słowe, budowlane jak również i za-
kłady pracy. Cieszę się więc bardzo, 
że po długich rozmowach uda nam 
się rozwiązać ten problem. Mam 
nadzieję, że będzie to ku uciesze 
wszystkich mieszkańców naszego 
miasta – dodaje burmistrz Grzy-
bowski. 

Tekst i fot. (mr)

Koniec korków...
Rypin 
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Wieczór z poezją
Miłośnicy literatury pięknej oraz zainteresowani re-
gionem zebrali się na wieczorku autorskim. 8 grud-
nia w Wąpielsku został zaprezentowany tomik poezji 
„Mała Ojczyzna” Zbigniewa Żuchowskiego.

Skrwilno

OSP z nowym wozem
Na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrwilnie trafił właśnie 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy, zakupiony dzięki wsparciu z naszego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. Oficjalne przekazanie odbyło się 9 grudnia 
w Toruniu.

Gmina Wąpielsk

uhonorowali małżonków
GMINA ROGOWO  W czwartek 7 grudnia o godz. 10.00 w sali narad urzędu gminy w Rogowie odbyło się 
uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatów 
nagrodziła wójt Rogowa Barbara Nowakowska

Liczni goście wypełnili salę 
budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wąpielsku. Wśród nich 
byli m. in. mieszkańcy, członko-
wie Lipnowskiej Grupy Literac-
kiej, przedstawiciele szkół oraz 
bibliotek, a także władze gminy. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. S. Staszica w Wąpielsku re-
cytowali wiersze z prezento-
wanego tomiku poezji. Wiersze 
przedstawiał i omawiał również 
sam autor. Był czas na przemó-
wienia gości oraz dyskusje.

Zbigniew Żuchowski po-
chodzi z Wąpielska. Jest na-
uczycielem wąpielskiej szkoły 
podstawowej, historykiem-re-

gionalistą. Zajmuje się historią 
Ziemi Dobrzyńskiej. Należy do 
Lipnowskiej Grupy Literackiej. 
Utwory zawarte w tomiku na-
wiązują do miejscowości, po-
staci i wydarzeń historycznych 
z okolicy. W poezji Żuchowskie-
go pojawiły się także tony oso-
biste, poświęcone jego bliskim 
osobom. Sam tomik poezji po-
wstał z myślą o jubileuszu ist-
nienia Wąpielska.

Organizatorami wydarzenia 
był Urząd Gminy Wąpielsk oraz 
kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wąpielsku.

( jul)

Dzięki dofinansowaniu z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2014-2020 do 
służby w formacjach ochotniczych 
wejdzie w tym roku w sumie 13 
nowoczesnych pojazdów. Oddział 
wojewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP zakupił sprzęt 
w ramach dwuetapoweg  o projek-
tu „Nowoczesne służby ratownicze 
– zakup pojazdów dla jednostek 
OSP”. W ramach pierwszego etapu 
projektu siedem ciężkich samocho-
dów ratowniczo-gaśniczych trafiło 
w sierpniu do jednostek OSP.

– To kolejne w tym roku tak 
duże zakupy wozów bojowych dla 
druhów z Ochotniczej Straży Po-
żarnej z całego regionu. Jak bardzo 
potrzebny jest to sprzęt, prze-
konaliśmy się chociażby podczas 
ostatniej akcji usuwania skutków 

nawałnicy, która nawiedziła nasze 
województwo. Jestem przekonany, 
że będzie dobrze służył naszym 
strażakom, którzy zawsze są wszę-
dzie tam, gdzie zagrożone są życie, 
zdrowie i mienie – mówi marsza-
łek Piotr Całbecki.

W ramach drugiego – kończą-
cego się właśnie etapu projektu 
(koszt – 4,3 miliona złotych, do-
finansowanie – 2,8 miliona zło-
tych) na wyposażenie strażaków 
ochotników trafiło kolejnych sześć 
samochodów – średnich wozów 
ratowniczo-gaśniczych. Wartość 
każdego wozu to około 700 tysięcy 
złotych. Auta marki Iveco są utere-
nowione i wyposażone w napęd na 
obie osie. Kabiny przystosowane są 
do przewozu 6 strażaków. Zbiornik 
wody ma pojemność 2,5 metra sze-
ściennego. Maksymalna wydajność 
pompy to 1600 l/min.

Sprzęt będzie służył m. in. 
w jednostce OSP Skrwilno. W so-
botniej uroczystości przekazania 
sprzętu uczestniczyli marszałek 
Piotr Całbecki, przewodniczący 
sejmiku Ryszard Bober, prezes od-
działu wojewódzkiego Związku OSP 
RP Zdzisław Dąbrowski, komendant 
wojewódzki Państwowej Straży Po-
żarnej Janusz Halak, przedstawicie-
le państwowej i ochotniczej straży 
pożarnej, druhowie z jednostek, 
do których trafią samochody oraz 
lokalni włodarze. Sprzęt poświęcił 
kapelan strażaków z kujawsko-po-
morskiego ksiądz Mariusz Stasiak. 
Drugą częścią uroczystości była 
konferencja podsumowująca reali-
zację projektu w strażackim cen-
trum szkoleniowym w Łubiance.

Marszałkowskie wsparcie dla 
strażackich formacji to pomoc 
w budowie i modernizacji tereno-
wych siedzib, zakupie ekwipun-
ku i organizacji szkoleń. Straża-
kom-zawodowcom oraz druhom 
z formacji ochotniczych służy od 
niedawna nowoczesne centrum 
szkoleniowe w Łubiance, zbudowa-
ne dzięki wsparciu z RPO. W ostat-
nich latach dofinansowanie z RPO 
dla OSP trafiło na zakup narządzi 
hydraulicznych, motopomp, agre-
gatów, aparatów do ochrony dróg 
oddechowych, drabin, łodzi oraz 
innego sprzętu.

(red), fot. Łukasz Piecyk

Jubilaci zostali odznaczeni 
przez prezydenta RP medalami 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, które wręczyła wójt Nowa-
kowska razem ze swoim zastępcą 
Bogumiłą Zarębską oraz kierow-
nikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
w Rogowie Anną Ostrowską. Pary 
małżeńskie dostały także kwiaty 
i pamiątkowe dyplomy.

– Gratuluję państwu tego wy-
różnienia, jak też tego pięknego 
jubileuszu i życzę wielu kolejnych 
lat przeżytych w zdrowiu, miło-
ści i wzajemnym szacunku. Życzę 
radości z każdego kolejnego dnia 
i wszelkiej pomyślności, byśmy 
mogli świętować kolejne jubile-
usze, bo tylko ludzie, którzy się 
kochają z całego serca, nigdy się 
nie starzeją – mówiła do zebra-
nych wójt Barbara Nowakowska.

Medal „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” jest odznaczeniem, na 
które pracuje się najdłużej, bo po-
nad 18 250 dni i nocy. 50 lat temu 
młodzi i pełni zapału małżon-
kowie przyrzekali sobie miłość, 

wierność oraz uczciwość małżeń-
ską, które do dziś trwają i są nadal 
aktualne. Przez te wszystkie lata, 
w których na pewno nie zabrakło 
ani chwil dobrych, obfitujących 
w sukcesy, ani też chwil trudnych, 

którym niejednokrotnie towarzy-
szyły łzy i cierpienie, trwali razem, 
nierozłącznie, w trosce o spokój 
domowego ogniska, o dobre wy-
chowanie dzieci.

W tym uroczystym dniu nie 

zabrakło gorących życzeń i gra-
tulacji. Po części oficjalnej zapro-
szeni goście oraz rodziny jubila-
tów wzniosły toast. Niestety ze 
względów zdrowotnych nie wszy-
scy zaproszeni mogli być obecni. 
Małżonkom odznaczenia zostały 
wręczone w ich domach.

Odznaczenia otrzymali: (pary 
na zdj. od lewej do prawej) Jan 
i Irena Jankowscy, Kazimierz 
i Aleksandra Gutkowscy, Ryszard 
i Franciszka Marcinkowscy, Antoni 
i Lucyna Flaszkowscy, Kazimierz 
i Elżbieta Ostrowscy, Jerzy i Ur-
szula Maciejewscy, Barbara Cał-
kowska, Stanisław i Barbara Balic-
cy, Czesław i Halina Lotarscy, Józef 
i Natalia Skowrońscy.

(ak)
fot. UG Rogowo
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Kiermasz bożonarodzeniowy za nimi
RYPIN  6 grudnia uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie zorganizowali świątecz-
ny kiermasz wykonanych przez siebie prac

R
 E K L A M

 A

*

*

*

* Oferta ważna do wyczerpania zapasu

– Corocznie w naszej pla-
cówce odbywa się to wyjątkowe 
wydarzenie – mówi instruktor 
Joanna Raczkowska. – Uczestnicy 
warsztatów angażują się w przy-
gotowanie świątecznych ozdób. 
Pomagają nam w klejeniu, ma-
lowaniu czy składaniu poszcze-
gólnych elementów. Przy okazji 
mogą się rozwijać manualnie, 
ćwiczyć zdolności i pokazać co 
potrafią. Wśród wychowanków 
są również osoby, które realizują 
projekty według swojego pomy-
słu. Jesteśmy dumni z naszych 
podopiecznych.

Na stoisku obsługiwanym 
przez wychowanków można było 
nabyć różnorakie rękodzieła m. 
in. ręcznie malowane bombki, 
choinki z szyszek i wstążek oraz 
aniołki z materiału. Nie zabrakło 
również bożonarodzeniowych 
stroików wykonanych z drewna, 
ozdób krawieckich o tematyce 
świątecznej, poduszek, obrusów, 
kalendarzy oraz kartek z życze-
niami.

– Cieszę się, że wszystkie 
moje choinki znalazły nabywców 
– mówi uczestnik warsztatów 
Andrzej Orciuch. – Wykonanie 
jednej ozdoby zajęło mi śred-
nio trzy godziny, ale było warto. 
Sumiennie pracowałem na zaję-
ciach pod okiem opiekuna oraz 
w domu. Przed rokiem moje pra-
ce też podobały się gościom od-
wiedzającym nasz kiermasz.

Ponadto w trakcie imprezy 
zadbano również o podniebienia 
wszystkich przybyłych, serwując 
świąteczne dania.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Świąteczny jarmark po raz szósty
RYPIN/GMINA RYPIN  Oryginalne bombki, choinki z szyszek oraz smaczne dania można było w minio-
ną sobotę nabyć na Dobrzyńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbył się w sali konferencyjnej 
urzędu gminy w Rypinie

Organizatorami wydarzenia 
było Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Rypin oraz Szkoła 
Podstawowa im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Borzyminie, zaś 
patronat nad imprezą objął wójt 
gminy Rypin.

– Tradycyjnie w okolicy świąt 
Bożego Narodzenia spotykamy 
się, żeby kultywować dziedzictwo 
ziemi dobrzyńskiej – mówi Janusz 
Tyburski. – To co nam przekaza-
li dziadkowie, chcemy w sposób 
szczególny pielęgnować i prze-
kazywać tym najmłodszym. Cie-
szy mnie fakt, że impreza budzi 
zainteresowanie, nie tylko wśród 
mieszkańców naszej gminy.

Sobotnie spotkanie było oka-
zją do zapoznania się z ofertą ku-
linarną kół gospodyń wiejskich.

– Staramy się co roku uczest-
niczyć w jarmarku – opowiada 
Mariola Ornowska, przewodni-
cząca KGW w Balinie. – Wspólnie 
z paniami z koła przygotowaliśmy 
świąteczne potrawy, m. in. piero-
gi z kapustą i grzybami, pyszny 
makowiec, sernik oraz tradycyj-
ne pierniki. Mamy grono stałych 
klientów, którzy znają nasze da-
nia i chętnie je nabywają.

– Dzisiejsze wydarzenie to 
doskonała okazja do integracji, 
wymiany doświadczeń oraz prze-
pisów kulinarnych – przyznaje 
Alina Więckowska z KGW w Cet-
kach. – Wśród zwiedzających 
są osoby w różnym wieku, od 
bardzo młodych ludzi, poprzez 
osoby w średnim wieku, aż po 
osoby starsze. Impreza umożli-
wia zapoznanie się z rękodziełem 
artystycznym oraz zakup danych 
wyrobów. Uważam, że jarmark to 
doskonała okazja, aby poczuć kli-
mat zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia, ale także świetne 
miejsce dla tych, którzy szukają 
wyjątkowych prezentów dla swo-
ich bliskich.

Goście odwiedzający jarmark 
mieli również okazję podziwiać 
umiejętności wokalne uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Borzymi-
nie. O część artystyczną zadbały 
również lokalne zespoły muzycz-
ne: Sami Swoi, Jutrzenka oraz 
Tama. Nie zabrakło także przed-
stawicieli rypińskich placówek 
oświaty m. in. z Zespołu Szkół nr 
2 im. Unii Europejskiej i nr 5 im. 
ks. Jana Twardowskiego. Podczas 
trwania imprezy rozstrzygnięto 
również konkurs rękodzieła lu-
dowego związanego z okresem 
świąt Bożego Narodzenia.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz Zespół Jutrzenka

Kapela Sami Swoi

Koło Aktywnych Kobiet Wioska

mprezę otworzył wójt Janusz Tyburski (z lewej)

Reprezentacja Zespołu Szkół nr 5

Stoisko Zespołu Szkół nr 2 

KGW Czyżewo

KGW Cetki

KGW Balin
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Seniorzy podzielili się opłatkiem
RYPIN  W czwartek 7 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków klubu seniora „Srebrny 
Włos” działającego przy Rypińskim Domu Kultury

Wszystkich zebranych powi-
tała przewodnicząca Urszula Kar-
wicka.

– To niezwykle ważne spo-
tkanie, które pozwala pielęgno-
wać świąteczne tradycje. Jest nam 
niezwykle miło, że ten wyjątkowy 
czas spędzamy wspólnie z wy-
chowankami rypińskiego domu 
dziecka. W organizacje dzisiejsze-
go wydarzenia włożyliśmy sporo 
serca i pracy. W ostatnim czasie 
uczestniczyliśmy w warsztatach 
ceramicznych, gdzie wykonywa-
liśmy m. in. ozdoby choinkowe, 
które dziś zdobią nasze stoły – 
mówi Karwicka.

Tradycyjnie o część artystycz-
ną spotkania zadbały członkinie 

klubu. Następnie przyszedł czas 
dzielenia się opłatkiem i składa-
nia sobie życzeń. Nie zabrakło też 
wspólnie śpiewanych kolęd. Do 
zastawionego tradycyjnymi świą-
tecznymi potrawami stołu zasie-
dli zaproszeni goście, wśród nich 
m. in. ks. prałat Tadeusz Zabor-
ny, burmistrz Paweł Grzybowski, 
przewodniczący rady miasta Ja-
rosław Sochacki, dyrektor Rypiń-
skiego Domu Kultury Grzegorz 
Ziomek, przewodniczący komisji 
kultury Paweł Sobierajski oraz 
kierownik Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej UM Mo-
nika Kalinowska.

– Jestem dumny, że rypińscy 
seniorzy są tak aktywną grupą – 

mówi burmistrz Paweł Grzybow-
ski. – Jesteście państwo dowodem 
na to, że jesień życia to wspaniały 
czas, kiedy można rozwijać swoje 
pasje. Życzę wszystkim zdrowych, 
pogodnych, radosnych świąt Bo-
żego Narodzenia, spędzonych 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze 
oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Podczas czwartkowego spo-
tkania wychowankom domu 
dziecka wręczono również  drob-
ne upominki.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Świątecznie w Balinie
GMINA RYPIN  W niedzielę 10 grudnia z myślą o najmłodszych w Balinie zorganizowano Mikołajki. Atrak-
cji nie brakowało

Świąteczne spotkanie z miesz-
kańcami odbyło się z inicjatywy 
Rady Sołeckiej Balina oraz pań 
z lokalnego KGW.

– Takie uroczystości sprzyja-
ją integracji  środowiska – mówi 
Joanna Kolasińska, sołtys wsi. – 

Dzisiejszą uroczystość zorganizo-
waliśmy dzięki środkom z fundu-
szu sołeckiego. Dziękuję paniom 
z KGW za zaangażowanie i za 
włożoną pracę w przygotowanie 
wydarzenia oraz mieszkańcom za 
przybycie.

Niewątpliwą atrakcją była wi-
zyta Mikołaja, który obdarował 
wszystkie dzieci paczkami ze sma-
kołykami. Organizatorzy zadbali 
również o poczęstunek dla uczest-
ników.

– Specjalnie na tę okazję przy-

gotowaliśmy wiele dań – przy-
znaje przewodnicząca Mariola 
Ornowska. – Mamy rybę w śmie-
tanie z pieczarkami i warzywami 
oraz sernik, makowiec i tradycyjne 
pierniki.

Wśród przybyłych gości byli 

min. wójt gminy Rypin Janusz Ty-
burski oraz przewodnicząca rady 
Wiesława Sokołowska. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym biesiado-
waniem przy świątecznym stole.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Organizatorki imprezy

Frekwencja wśród mieszkańców dopisała

Świąteczne życzenia mieszkańcom złożył wójt Janusz Tyburski

Każde dziecko otrzymało słodką niespodziankę od Mikołaja

Rypin

Choinka rozbłysła
W środowe popołudnie oficjalnie odpalono świątecz-
ne dekoracje oraz rozświetlono choinkę na rypińskim 
rynku.

Wydarzenie zapoczątkowane 
przez burmistrza Pawła Grzy-
bowskiego przyciąga corocznie 
wielu mieszkańców. Każdy ma-
luch, który tego dnia pojawił się 
na placu z rodzicami, mógł zro-
bić sobie zdjęcie z Mikołajem. 
Nie zabrakło również słodkości, 
którymi obdarowano najmłod-
szych. 

– Im więcej ozdób rozbłyśnie 
w mieście, tym łatwiej poczuć 
świąteczny klimat. – Wspólnie 
z synkiem ustawiliśmy się w ko-
lejce do Mikołaja, aby zrobić pa-
miątkową fotkę. Mam nadzieję, 
że w tym roku zima na święta do 
nas dotrze i przysypie nas bia-
łym puchem – mówi pani Ania, 
mama 7-letniego Wojtka.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL



Czwartek 14 grudnia 2017 PRAWO 9

DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

„500 plus” w rękach wojewodów

Od stycznia za realizację programu „Rodzina 500 plus” będą 
odpowiadać urzędy wojewódzkie, a nie – tak jak dotychczas 
– urzędy marszałkowskie. Zmiana, zaproponowana przez re-
sort rodziny, pracy i polityki społecznej, ma zapewnić lepszą 
organizację rozpatrywania wniosków oraz pozytywnie wpły-
nąć na terminowość wypłat. Wniosek o świadczenie, tak jak 
do tej pory, można złożyć w gminie, wysłać pocztą lub za 
pomocą portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@
tia, bankowości elektronicznej, pro� lu zaufanego i Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS. 

Zmiany w ustawie o KRS 

W ubiegłym tygodniu posłowie przyjęli nowelizację 

ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, autorstwa 

prezydenta Andrzej Dudy. Zgodnie z propozycją, to 

sejm będzie wybierał 15 członków KRS-u, będących 

sędziami, którzy mają pełnić swoje obowiązki przez 

cztery lata. Każdy klub poselski będzie mógł wska-

zać nie więcej niż dziewięciu możliwych kandyda-

tów. Sejm ma ich wybierać co do zasady większością 

3/5 głosów. Dotychczas sędziów do KRS-u wskazy-

wały środowiska sędziowskie. Teraz ustawą zajmie 

się Senat RP. 

Szansa dla młodych  

Od stycznia ruszają ostatnie dopłaty do kredytów w ra-
mach programu Mieszkanie dla Młodych. Pula 381 mln zł 
ma wystarczyć dla około 15 tys. osób. Program jest prze-
znaczony dla osób do 35. roku życia (wystarczy, że jeden 
z małżonków spełnia kryterium wieku) lub posiadających 
co najmniej troje dzieci (wówczas wiek nie ma znaczenia). 
Nieruchomość musi być nabyta na kredyt, może pochodzić 
od dewelopera, spółdzielni lub z drugiej ręki. Bene� cjentami 
mogą być jedynie osoby, które nigdy wcześniej nie posiadały 
mieszkania (oprócz rodzin wielodzietnych). Dopłata może 
wynieść od 10 do 35 procent wartości kupowanej nieru-
chomości.

Wzrosną kary za brak OC 

Od nowego roku kary za brak OC będą wyższe. Kierowcy nieubezpieczonych pojazdów osobo-wych zapłacą nawet do 4,2 tys. zł, a ciężaro-wych – do 6,3 tys. zł. Zmiana wynika z faktu, że opłata karna za brak OC przez okres powyżej 14 dni to, w przypadku samochodów osobo-wych, dwukrotność minimalnego wynagro-dzenia. W 2018 roku wyniesie ono 2,1 tys. zł, czyli kara będzie kształtować się na poziomie 4,2 tys. zł. Za brak ubezpieczenia do trzech dni trzeba będzie zapłacić 20 proc. tej kwoty. 

Przepisy o obronie koniecznej przyjęte 

W miniony piątek Sejm RP uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, 
która rozszerza granice obrony koniecznej. Zgodnie z zapisami nowe-
go prawa, karom nie będzie podlegał ten, kto przekraczałby granice 
obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający na wdarciu się do 
mieszkania, lokalu, domu, albo przylegającego do nich ogrodzone-
go terenu lub odpierając zamach, poprzedzony wdarciem się do tych 
miejsc. Kara ma obowiązywać jedynie w przypadku, gdy przekroczenie 
granic obrony koniecznej było rażące, a więc sposób obrony nie byłby 
odpowiedni do zagrożenia, wynikającego z zachowania napastnika.

Meldunek przez internet  

Prezydent podpisał ustawę, która utrzymuje obo-
wiązek meldunkowy i jednocześnie wprowadza 
możliwość zameldowania się przez internet od po-
czątku 2018 roku. 
„Wiedza o liczbie i strukturze mieszkańców pozy-
skiwana w oparciu o dane wynikające z ewidencji 
ludności ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
opieki żłobkowej, przedszkolnej, miejsc w szkołach, 
planowania obwodów szkolnych. Informacja o liczbie 
mieszkańców wpływa na obliczanie liczby radnych, 
a także ma istotne znaczenie w kontekście prze-
prowadzania referendum lokalnego” – napisano 
w uzasadnieniu do ustawy. 

Lepsza ochrona policjantów

Komendant Główny Policji stworzył zespół, którego zadaniem ma być 
przygotowanie rozwiązań prawnych, zwiększających ochronę prawną po-
licjantów. 
– Funkcjonariusze podejmują rocznie kilkanaście milionów interwencji i kon-
troli drogowych. Ich działania cechuje profesjonalizm i szacunek wobec oby-
wateli. Policjanci, niestety, narażeni są na pomówienia, niezasadne utrudnia-
nie podejmowanych czynności i inne reakcje – informuje KGP na o� cjalnej 
stronie internetowej.  
W skład zespołu weszli m.in. przedstawiciele KGP oraz związków zawodo-
wych. Jedną z propozycji jest wprowadzenie zapisu w kodeksie wykroczeń, 
traktującego jako wykroczenie uniemożliwienie lub udaremnienie wykonania 
czynności służbowej poprzez niestosowanie się do poleceń.
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Pamiętajmy o spisie
W toku świątecznych przygotowań nie należy zapo-
minać o tym, że zostały jeszcze trzy tygodnie na do-
konanie spisu zwierząt utrzymywanych w gospodar-
stwie.

ARiMR

Nasza polska śruta
ŻYWIENIE  Czy śruta rzepakowa będzie w stanie zastąpić im-
portowaną soję?

Spis musi zostać przygotowa-
ny do 31 grudnia, ale biorąc pod 
uwagę święta, czasu jest mniej. 
Formularze dostępne są w biu-
rach powiatowych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Można je także ściągnąć 
ze strony agencji i wydrukować.

Najmniej pracy będą mieli 
hodowcy świń, ponieważ w ich 
przypadku wystarczy podać licz-

bę zwierząt w gospodarstwie. 
Hodowcy np. koni lub owiec mu-
szą liczyć się z wpisywaniem do 
formularzy osobno każdej sztuki 
oraz numerów identyfikacyjnych. 

Dokumenty należy dostar-
czyć do biura agencji lub wysłać 
je pocztą. Ważny jest termin – nie 
dłuższy niż 7 dni od sporządzenia 
spisu. 

(pw)

Zaproszenie

Świątecznie pod Toruniem
16 grudnia w Przysieku odbędzie się doroczny Jarmark Adwentowy. 

Jarmark kojarzy się z cie-
kawym kiermaszem, ale także 
konkursami i pokazami. Organi-
zatorzy, czyli Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
zaprosili do współpracy koła go-
spodyń wiejskich oraz wystaw-
ców komercyjnych. Najbardziej 
efektowny pokaz to owoc pracy 
konstruktorów szopek, którzy po 

raz jedenasty rywalizują o cenne 
nagrody. 

Celem Jarmarku Adwentowe-
go jest promowanie tradycji kul-
turowych i obrzędów ludowych 
związanych z okresem adwentu 
i świąt Bożego Narodzenia.

17 grudnia w Minikowie Ku-
jawsko-Pomorski ODR zorga-
nizuje konferencję pod nazwą 

Finanse

Dopłaty w zasięgu
W przyszłym roku tylko nieliczni rolnicy będą mogli składać wnioski o płatności 
bezpośrednie, korzystając z papierowego wniosku. Jak uda się pierwsza cyfrowa 
kampania dopłatowa? Samorząd rolniczy ma obawy. 

Bezpieczeństwo

Statystyki optymistyczne
14 tysięcy – tyle wypadków w rolnictwie odnotowano między styczniem a koń-
cem września tego roku. Pocieszające, że liczba zdarzeń spada.

W odróżnieniu od ubiegłe-
go roku, w tym odnotowano 
mniej wypadków śmiertelnych 
(46 w 2017 r., 55 w 2016 r. ). Więk-
szość stanowiły potrącenia lub 
przygniecenia przez środki trans-
portu. Wzrosła, i to dość znacz-
nie, liczba chorób zawodowych 
– zwłaszcza boreliozy. Zgłoszono 
203 choroby zakaźne, 27 chorób 

układu oddechowego, trzy przy-
padki schorzeń nerwów, mięśni, 
ścięgien pochewek itp. wywo-
łanych sposobem wykonywania 
pracy i cztery choroby skóry.

Niemal co drugi wypadek 
w gospodarstwie wiąże się z upad-
kiem z wysokości. Co dziesiąty to 
pochwycenie lub uderzenie przez 
ruchome części maszyn. Tyle 

samo było wypadków z udziałem 
zwierząt. 

W naszym woj. kujawsko-po-
morskim od stycznia do końca 
września zgłoszono 996 wypad-
ków, a 638 postępowań zakończy-
ło się przyznaniem odszkodowań. 
W tym okresie zmarło tragicznie 
trzech naszych rolników. 

(pw)

Mechanizacja

Silnik kontra mróz
W mroźne poranki silniki diesla w maszynach rolni-
czych nie chcą odpalić. Co zrobić, by zminimalizować 
ryzyko takiego scenariusza? 

Paliwo do diesli nie wytrzy-
muje temperatur poniżej minus 
20 stopni Celsjusza. Z gęstej ropy 
wytrąca się parafina, zatykająca 
filtr paliwa. Wówczas najczęściej 
nie udaje się uruchomić pojazdu. 
Może nam się udać odpalić ma-
szynę, ale po kilku chwilach ona 
stanie. 

Bardzo ważną sprawą jest od-

powiedni dobór paliwa. W USA far-
merzy stosują zimowe mieszanki 
diesla, który pozwala im odpalać 
np. w warunkach klimatycznych 
Alaski. Niestety, w naszym kraju 
jesteśmy skazani na standardową 
ropę. 

Zimą warto wlewać do zbior-
ników dużo paliwa. W ten sposób 
na ściankach nie będzie osadza-
ła się para wodna. W przypadku 
zgaśnięcia silnika w wyniku wy-
trącenia się parafiny, dość dobrze 
sprawdza się zastosowanie suszar-
ki, którą podgrzewamy filtra pali-
wa. Są także specjalne podgrze-
wacze filtrów, które można kupić 
np. w sklepach motoryzacyjnych, 
bądź też preparaty, które wlewa 
się bezpośrednio do baku.

(pw), fot. ilustracyjne

W Przysieku odbyła się 
konferencja poświęcona śrucie 
rzepakowej. To rodzime źródło 
paszy jest wciąż w tyle za popu-
larniejszą soją. Śruta poekstrak-
cyjna powstaje z nasion rzepaku 
po tym, jak zostały one podda-
ne tłoczeniu w celu wydobycia 
z nich oleju. Zawartość białka 
ogólnego w takich makuchach 
wynosi 36-38 proc. Obecnie pol-
ska śruta rzepakowa znajdu-

je wielu odbiorców za granicą. 
Najwięcej, bo niemal co trze-
cia tona, wyjeżdża do Hiszpanii 
i Niemiec. U naszych zachod-
nich sąsiadów śruta rzepakowa 
jest już tak samo popularna jak 
sojowa. 

Największą zaletą śruty rze-
pakowej jest jej cena. U polskich 
rolników wciąż pokutują mity 
dotyczące tej paszy. Pierwszym 
jest niska zwartość białka. Razi 

ich także ciemna barwa oraz 
specyficzny zapach. Zdaniem 
części farmerów, świnie niechęt-
nie pobierają ten rodzaj paszy.

Podsumowaniem konferen-
cji w Przysieku było wspólne 
zapewnienie, że przemysł ole-
jarski oraz organizacje rolnicze 
będą propagować ideę żywienia 
zwierząt śrutą rzepakową. 

(pw)

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655
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„Samorząd rolniczy wyra-

ził obawy co do przygotowania 
służb agencji i systemu informa-
tycznego do obsługi tak wielkiej 
liczby wniosków w krótkim cza-
sie, szczególnie, że w wielu miej-
scowościach brak jest jeszcze 
dostępu do szybkiego internetu” 
– czytamy w komunikacie Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych. 

Jednocześnie samorząd rol-
niczy zapowiada, że będzie po-

magał rolnikom przy wypełnia-
niu dokumentów. Członkowie izb 
chcą mieć możliwość korzystania 
z bezpłatnych szkoleń dotyczą-
cych uzupełniania wniosków. 

Dostęp do komputera ma 
79 proc. gospodarstw. Szeroko-
pasmowy internet to, niestety, 
wciąż problem. Pozostaje bez 
niego 25 proc. gospodarstw. 14 
proc. mieszkańców wsi do tej 
pory uważa, że nie potrzebuje 

dostępu do sieci. 12 proc. nie po-
siada umiejętności koniecznych 
do operowania internetem. Dane 
pochodzą z tego roku i pokazują, 
że reforma może sprawić niektó-
rym problemy. Rolnicy, którzy 
np. z uwagi na niekorzystne po-
łożenie domu nie mają dostępu 
do internetu, będą mogli przeka-
zywać wnioski o dopłaty w wer-
sji papierowej. 

(pw)

„Czy rolnikowi opłaca się chronić 
przyrodę?”. Na spotkaniu oma-
wiane będą problemy dotyczące 
gospodarki wodnej i racjonalnego 
wykorzystania wody dostępnej 
w środowisku. Poza tym poruszo-
ny zostanie temat różnorodności 
w agrosystemach i jej wpływu na 
osiągane plony.

(pw)



wielu innych produktów Leifheit 
(np. myjki do płytek i wanny). Od-
kurzacz pozwala na umycie okna 
w czasie krótszym o przynajmniej 
połowę!

http://bit.ly/2BRpNTl

Dla majsterkowiczów
Moda na DIY, czyli przedmio-

ty wykonane własnoręcznie, nie-
powtarzalne i „z duszą” zrodziła 
się z chęci posiadania oryginal-
nych przedmiotów. W ten trend 
wpisują się zarówno robótki 
ręczne, zdobienie przedmiotów 
codziennego użytku, jak i samo-
dzielna renowacja mebli czy ich 
wykonanie od podstaw. Każdemu 
miłośnikowi DIY, ale też klasycz-
nym majsterkowiczom, którym 
nieobce są domowe naprawy i re-
monty, przyda się 135-elementowa 
skrzynka narzędziowa marki To-
pex w lekkiej, poręcznej walizce, 
pozwalającej zachować wzorowy 
porządek.

http://bit.ly/2ABlH3A

(ab)
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Prezentowe inspiracje
ŚWIĘTA  „Prezent odrywa nas od codzienności. Czyni chwilę wyjątkową. I dlatego może być materialnym 
wyrazem miłości” – pisze siostra Małgorzata Chmielewska. Dlatego staramy się obdarować bliskich pod 
choinką tym, co sprawi im największą radość. Poniżej kilka podpowiedzi dla św. Mikołaja

R E K L A M A

Dla miłośników 
gier towarzyskich
Kultowy serial animowany 

„Było sobie...” to seria produkcji 
francuskiej, autorstwa urodzone-
go w Warszawie Alberta Barillégo, 
współtwórcy równie kultowego 
„Misia Colargola”. „Było sobie życie”, 
„Był sobie człowiek”, „Była sobie 
Ziemia” itd. przyciągały przed te-
lewizory w latach 80. i 90. i dzie-
ci, i dorosłych. Oryginalna kreska, 
dowcipne i mądre dialogi, charak-
terystyczne postaci, proste przed-
stawienie skomplikowanych za-
gadnień – to tylko niektóre z zalet 
serii.

Na pomyśle animacji Barillégo 
oparta została seria edukacyjnych 
gier planszowych Wydawnictwa 
Hippocampus, dla graczy zarów-
no w wieku 7, jak i 107 lat. I tak np. 
w „Był sobie człowiek” razem z Mi-

strzem uczestnicy zabawy wędrują 
w czasie, poznając historię rozwoju 
człowieka od czasów prehistorycz-
nych do roku 2000. Ogromną zale-
tą jest to, że dzieci i dorośli mają 
równe szanse na wygraną. „Byli 
sobie wynalazcy” to z kolei okazja 
do przypomnienia sobie osiągnięć 
takich postaci, jak Gutenberg, Edi-
son czy Maria Skłodowska-Curie. 
A „Byli sobie podróżnicy” zabie-
rze graczy w fantastyczną podróż 
w poszukiwaniu skarbu, przy okazji 
ucząc geografii.  

Szczególnie wartą polecenia 
jest zrealizowana przy współpracy 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy gra „Było sobie życie. Pierw-
sza pomoc”. Oparta na kole fortu-
ny, uczy (a starszym przypomina) 
zasad zachowania bezpieczeństwa 
w różnych codziennych sytuacjach, 
telefonów alarmowych do odpo-
wiednich służb, zasad udzielania 
pierwszej pomocy itd. Zawiera 
również praktyczny i prosty „Mały 
samouczek” w skondensowanej 
formie. 

http://bit.ly/2ixKyL5
Dla ekologów
A właściwie dla wszystkich 

osób świadomie dbających o śro-
dowisko naturalne. Segregowanie 
śmieci nie wymaga obecnie żad-
nego wysiłku – przechowywanie 

pustych butelek plastikowych czy 
puszek do czasu ich wyniesienia 
jest jednak nieco nieporęczne, bo 
zajmują sporo miejsca. Znakomi-
tym rozwiązaniem tego problemu 
jest zgniatarka do puszek i butelek 
Omega, renomowanej firmy Meli-
coni. Prosty design i kilka kolorów 
do wyboru oraz niewielkie roz-
miary (średnica 14,5 cm, wysokość 
27 cm) sprawiają, że zmieści się 
w każdej kuchni. Dzięki temu, że 
jest lekka, można ją również zabrać 
ze sobą na kemping, działkę czy 
wycieczkę. Pozwala na zgniatanie 
butelek i puszek o niemal każdej 
dostępnej na rynku pojemności – 
dzięki niej ich objętość zmniejsza 
się nawet o 80 proc. 

http://bit.ly/2zXEN0m
Łatwiejsze sprzątanie
Sprzątanie nie musi być katorgą 

– producenci sprzętu AGD prześci-

gają się w projektowaniu urządzeń, 
które maksymalnie je ułatwiają. 
Takim przykładem są choćby inte-
ligentne roboty-odkurzacze, wszel-
kiego rodzaju myjki i mopy parowe 
itp. W ten trend wpisuje się rów-
nież odkurzacz do szyb Dry & Clean 
marki Leifheit, który najlepiej ku-
pić w wygodnym zestawie z drąż-
kiem i myjką. Kiedy się ma takie 
wyposażenie, mycie okien, nawet 
wysoko umiejscowionych, luster 
czy modnych ostatnio szklanych 
paneli jest czystą przyjemnością. 
Bateria litowo-jonowa po nałado-
waniu wystarcza na umycie 100 m2 
powierzchni, a wbudowany czuj-
nik uruchamia odkurzacz dopiero 
przy kontakcie z szybą. Można nim 
czyścić powierzchnie poziome, pio-
nowe i zamocowane pod każdym 
innym kątem (np. okna dachowe) 
dzięki systemowi 360°. Drążek te-
leskopowy (System Clik) pasuje do 
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Muzyka

Koncert karnawałowy
W sobotę 13 stycznia w Ośrodku Chopinowskim w Szafrani wystąpi Zespół Bydgo-
skich Solistów Arte Con Brio.

Wąbrzeźno
 Do 15 grudnia w wypożyczalni dla dorosłych wąbrzeskiej książnicy (ul. 

Wolności 38) można obejrzeć wystawę pt. „Od grodu do pałacu”. Prezentuje 
ona 29 fotogramów grodzisk, zamków i pałaców powiatu grudziądzkiego. 
Ideą wystawy jest ukazanie różnych form osadnictwa na przestrzeni 
wieków. Dzieła pochodzą ze zbiorów Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi 
w Grudziądzu. Fotogramom towarzyszą publikacje o zespołach pałacowo-
parkowych z powiatu wąbrzeskiego, ze zbiorów biblioteki. 

 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 
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu ogłosił Przegląd Kolęd i Pastorałek 

„Hej kolęda, kolęda...”. Impreza odbędzie się 15 grudnia o 10.00. Zgłoszenia 
są przyjmowane do 7 grudnia. Uczestników oceni jury składające się 
z wykładowców Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Do-
brzyniu. Więcej informacji na stronie www.kulturagolub.eu.

 W sobotę 16 grudnia o 19.00 w golubsko-dobrzyńskim Domu Kultury 
kolędy zaśpiewa Grażyna Łobaszewska. Nie zabraknie też utworów z nowej 
płyty artystki pt. „Sklejam się”. Płyta powstała we współpracy z zespołem 
Ajagore, wykonującym muzykę folk. Album obfituje w różnorodne brzmie-
nie, od popu, soul, aż po akcenty rockowe. Wokalistka jest znana z takich 
przebojów jak: „Czas nas uczy pogody”, „Brzydcy” czy „Piosenka o ludziach 
z duszą”. 

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

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

Toruń
 W sobotę 16 grudnia w toruńskim klubie Od Nowa już po raz 16. 

czołowi artyści polskiej sceny muzycznej zagrają Koncert Specjalny 
Pamięci Grzegorza Ciechowskiego, lidera Republiki. Bilety kosztują 70 zł 
w przedsprzedaży i 80 zł dniu koncertu. Można je nabyć w recepcji klubu Od 
Nowa lub w sklepie z pamiątkami w Ratuszu Staromiejskim. 

Rypin
 W poniedziałek 18 grudnia o 18.00 w galerii Młyn zostanie rozstrzygnięty 

konkurs plastyczny pt. „Szopka bożonarodzeniowa”. Planowane jest także 
otwarcie wystawy świątecznej. 

 19 grudnia o 16.00 w książnicy spotkają się miłośnicy filozofii. Tym 
razem tematem dyskusji, w ramach Klubu Filozoficznego, będzie „Stworze-
nie i początek wszechświata”. 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. 

 W piątek 15 grudnia o 11.00 w auli MCK zostanie zorganizowana wiec-
zerza wigilijna MOPS. Wstęp wolny. 

 Tego samego dnia o 17.00 w lipnowskim kinie Nawojka będzie można 
obejrzeć film „Historia Marii”. Opowiada on prawdziwą historię niesłyszącej 
i niewidomej od urodzenia Marie Heurtin, żyjącej we Francji pod koniec 
XIX wieku. Po seansie planowane jest spotkanie z dr Hanną Rudomską, 
nauczycielką dzieci i młodzieży głuchoniewidomej 

 W niedzielę 17 grudnia o 12.00 w kinie Nawojka zostanie wyświetlony 
film dokumentalny „Sztandar”. Wstęp wolny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Pomóż w rozwoju
KONKURS  We wsi Macikowo (powiat golubsko-dobrzyński) 
ma szansę powstać Ziołowy Zakątek Edukacyjny „Wieś Macie-
jowej Duszy”. Można głosować na ten projekt przez internet. 
Termin mija 19 grudnia 

Formację tworzą wybitni ar-
tyści Opery Nova, Filharmonii 
Pomorskiej i Akademii Muzycz-
nej w Bydgoszczy. Początki byd-
goskiej grupy sięgają 1999 roku. 
Nieprzerwanie kierownikiem 
artystycznym Arte Con Brio jest 

Mirosław Przybył. 
W sobotę 13 stycznia w Ośrod-

ku Chopinowskim publiczność 
usłyszy interpretacje klasycz-
nych przebojów, utwory kościel-
ne, operowe, rozrywkowe czy 
filmowe. W programie m.in. „To 

były piękne dni” Haliny Kunickiej, 
„I Will Always Love You” Whitney 
Houston czy „Nie dokazuj” Mar-
ka Grechuty. Początek koncertu 
o 17.00. Bilety kosztują 50 zł. 

(ToB)

Projekt może doczekać się re-
alizacji w ramach ogólnopolskiego 
programu „Mała infrastruktura 
turystyczno-edukacyjna i przy-
rodnicza sposobem na poprawę 
stanu środowiska naturalnego 
i ograniczenia antropopresji” Fun-
dacji Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej. 

– To już druga edycja kon-
kursu, którego celem jest zaan-
gażowanie społeczności lokalnych 
w działania na rzecz realizacji 
własnych inicjatyw, służących wy-
pracowaniu trwałych mechani-
zmów na rzecz ochrony przyrody 
i środowiska naturalnego w przy-
szłości – tłumaczy Krzysztof Pod-
hajski, prezes zarządu Fundacji 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej. Cechą wspólną wszyst-
kich zrealizowanych pomysłów 
jest to, że mają one wpływać na 
poprawę stanu środowiska na-
turalnego w skali lokalnej i tym 
samym stworzyć proekologiczne 
przestrzenie publiczne na obsza-
rach wiejskich. Konkurs, w ramach 
którego wybieramy najciekawszy 
projekt, jest formą uhonorowania 

autorów projektów. Włożyli oni 
wiele pracy oraz osobistego za-
angażowania w stworzenie miejsc 
przyjaznych środowisku natural-
nemu w skali lokalnej.

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Macikowa i Okolic przygotowa-
ło projekt zatytułowany Ziołowy 
Zakątek Edukacyjny „Wieś Macie-
jowej Duszy”. Pomysł polega na 
stworzeniu wioski edukacyjnej – 
miejsca, w którym zgromadzone 
zostaną wszystkie znane zioła. Za-
kątek ma powstać na terenie przy 
świetlicy wiejskiej.

– Sytuacja polskiej wsi, w po-
równaniu do obszarów wiejskich 
innych krajów Unii Europejskiej, 
jest niekorzystna ze względu na 
duży udział miejscowości rozpro-
szonych, położonych często na 
obszarach peryferyjnych oraz ze 
słabo rozwiniętą infrastrukturą 
komunikacyjną, z dala od więk-
szych skupisk osadniczych oraz 
o dominującym profilu rolniczym 
– opisują autorzy projektu. – Wa-
runki te niwelują możliwości roz-
woju turystyki. Jednocześnie duże 
centra miejskie są atrakcyjnym 

miejscem dla kreatywnych ludzi, 
co zmniejsza szanse wsi (…) na do-
pasowanie się do współczesnych 
realiów. Stąd też pomysł na wio-
skę tematyczną, której ideą jest 
stworzenie unikatowego miejsca, 
którego rozwój podyktowany jest 
przez wybraną ideę, temat. Dzięki 
temu obszar staje się oryginalny 
i jedyny w swoim rodzaju, a jed-
nocześnie lepiej rozwija się pod 
względem gospodarczym oraz 
społecznym, co jest skutkiem po-
łączenia ofert poszczególnych go-
spodarstw agroturystycznych oraz 
twórców w szerszą ofertę wypo-
czynku i aktywnego spędzania 
czasu dla mieszkańców miast.

Konkurs na najlepszą inicjaty-
wę w 2017 roku trwa do 19 grudnia. 
Na laureatów czeka nagroda pie-
niężna w wysokości 2 tys. zł. Gło-
sy można oddawać za pośrednic-
twem formularza konkursowego 
na stronie fundacji: http://efrwp.
pl/spolecznosci-lokalne/glosowa-
nie-etap-ii. 

oprac. (ToB)
fot. nadesłane
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Czwartek, 14 grudnia 2017

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Komisariat odc. 19 - serial 
09:05 Mam prawo  
09:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 53  
10:15 Doktor Quinn odc. 10 s. 2 - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 1 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność w rolnictwie 
 odc. 7 - rolniczy 
12:55 24 godziny w Nowej Zelandii 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 155 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
 odc. 192 - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 53 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
18:00 Klan odc. 3223 - telenowela 
18:40 Bez tożsamości odc. 9 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 188 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
 - cykl reportaży 
22:10 Warto rozmawiać - publicystyczny  
22:20 Warto rozmawiać - publicystyczny  
23:25 Jej historia. Religia 
 odc. 10 - dokumentalny 
00:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 5 - serial  

05:20 Ukryta prawda odc. 97 - serial 

06:20 Szpital odc. 212 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 145 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 191 - serial 

09:45 Brzydula odc. 192 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 487 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 146 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 386 - serial 

14:55 Szpital odc. 213 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 193 - serial 

18:30 Brzydula odc. 194 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 488 - serial 

20:00 Przypadkowy mąż - komedia 

21:55 Oszuści odc. 6 - serial 

22:55 Niewierni odc. 6 - serial 

23:55 Będziecie nas pamiętać - dramat 

06:00 Niesamowite rekordy 
 odc. 2 - rozrywka 
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 3 - rozrywka 
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 4 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 36 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 37 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 3 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 307 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 185 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 160 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 161 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 156 policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 250 - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 63 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 64 - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 177 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 308 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 112 - serial 
21:05 Weselna gorączka - komedia 
23:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 16 - rozrywka 

06:00 To moje życie! 

 odc. 182 s. 3 - telenowela 

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 33 - serial 

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

 odc. 12 s. 4 - serial 

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

 odc. 13 s. 4 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 7 s. 11 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 10 s. 8 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 22 s. 4 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 2 s. 5 - serial 

13:50 Królowa serc odc. 39 - telenowela 

14:45 Królowa serc odc. 40 - telenowela 

15:45 Lekarze na start odc. 20 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 21 - serial 

17:05 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 9 s. 8 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 37 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 38 - serial 

20:00 Boski żigolo w Europie - komedia 

21:35 Męsko-damska rzecz  - komedia 

23:30 Uciec ale dokąd? - sensacyjny 

01:30 Ale numer! odc. 16 - rozrywka 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 74  

08:05 Dezerterzy 

 odc. 66 - publicystyczny 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat 

11:00 Rodzina Kanderów odc. 9 - serial 

12:15 Rodzina Kanderów 

 odc. 10 - serial 

13:25 Klara i Angelika - obyczajowy 

14:30 Mała Apokalipsa Dramat 

 - psychologiczny 

16:25 Chuligan literacki 

 odc. 68 - publicystyczny 

17:00 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat  

18:30 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Piano - dokumentalny 

19:40 Lato 2014 - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 77 Rozmowa 

20:25 Skradzione pocałunki - - komedia 

22:05 Zakładka odc. 15 - publicystyczny 

22:40 Dziennik fi lozofa odc. 74  

22:50 Ciemności skryją Ziemię 

 - dokumentalny 

00:15 Król świń - animowany 

06:50 Był taki dzień odc. 14 - felieton 
06:55 Telewizja ‘81. Weryfi kacja 
 - dokumentalny 
8:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 68 
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 4 - serial 
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 4 - serial 
09:45 Towarzysz generał 
 - dokumentalny  
11:10 Wszystkie kolory świata 
 odc. 23 - serial 
12:10 Flesz historii  
12:30 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej 
 odc. 12 - dokumentalny 
12:45 Nowe Ateny 
 odc. 66 - publicystyczny 
13:45 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
14:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 135 - historyczny 
14:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 84 - historyczny 
15:10 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 33 - serial 
15:35 Bizancjum: opowieść o trzech 
 miastach odc. 1 
 - dokumentalny  
16:40 Na wschód od Timszel 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 8 - serial 
18:45 Taśmy bezpieki 
 odc. 30 - dokumentalny 
19:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 137 - historyczny 
19:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 138 - historyczny 
20:10 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:40 Nieznana historia Wielkiej 
 Armady odc. 1 - serial 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 10 s. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków 
 - animowany  
09:00 Na zdrowie  poradnikowy  
09:25 Święty na każdy dzień  
09:40 Naprotechnologia 
 odc. 10 - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Matki dzieci niczyich 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Świadkowie Jehowy 
 - organizacja fałszywych 
 proroków - dokumentalny 
14:05 Dokonać niemożliwego 
 - przygodowy 
15:45 Święty na każdy dzień  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat   
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło”  
 - informacyjny  
16:40 Kazembe - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
17:00 Szkaplerz znak Maryi 
 - reportaż 
17:30 Okiem kamery 
 - cykl - reportaży  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga 
 odc. 16 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Augustianie - wiara i prawda 
 - dokumentalny 
22:45 Syria - w drodze do 
 Damaszku - reportaż 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet 
 Biblijny  

05:55 Rodzinka.pl odc. 200 - serial 
06:35 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 26  
07:05 M jak miłość odc. 186 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1761 - serial 
11:40 Na dobre i na złe 
 odc. 503 - serial 
12:40 Tylko z tobą odc. 44 - serial 
13:40 Na sygnale odc. 100 - serial 
14:15 Wielka Rafa Koralowa 
 z Davidem Attenborough 
 odc. 1 - serial 
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
15:25 Na dobre i na złe odc. 689 
 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1761 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1762 - serial 
20:40 Taka to robota czyli kabaretowy 
 przegląd zawodów 
 odc. 3 - kabaret i satyra 
21:05 The Good Doctor odc. 1 - serial 
21:55 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 8 - serial 
22:55 Czarny Czwartek. Janek 
 Wiśniewski padł - dramat 
00:55 Miłosne antidotum - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 12 s. 13 - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 22  - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2145  
10:55 Ukryta prawda odc. 507 - serial  
12:00 Szkoła odc. 249 - serial  
13:00 19+ odc. 119 - serial 
13:30 19+ odc. 120 - serial 
14:00 Szpital odc. 393 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 6 s. 6 - reality show 
16:00 Szkoła odc. 250 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 508 - serial 
18:00 Szpital odc. 394 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 31  
19:50 Uwaga! odc. 5161  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 16  - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2599 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 29 - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 14 - reality show 
22:30 Jeszcze raz - - komedia  
00:30 Sztuka zrywania - - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 577 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 798 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 799 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

 odc. 83 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 570 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 203 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 704 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2589 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 750 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:15 Interwencja 

 - magazyn reporterów 

16:30 Na ratunek 112 odc. 74 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 62 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2590 - serial 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 439 - serial 

20:10 Burleska Musical 

22:45 Azyl Thriller 

09:10 Brzydula 07:25 Kaczor Donald
przedstawia

13:50 Królowa serc 08:05 Dezerterzy 14:15 Sensacje XX wieku

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

Deuce Bigalow opuszcza Kalifornię i na zaproszenie 
kolegi jedzie do Amsterdamu, gdzie ma zamiar 
doskonalić umiejętności żigolaka. Pech chce, że 
w mieście działa akurat seryjny morderca.

Anna, 40-letnia rozwódka, spędza urlop w Tatrach, 
w których do pracy ratownika górskiego 
przysposabia się prawnik Michał. Tymczasem 
jej córka Kasia spotyka na obozie surfi ngowym 
Pawła.

„Jeszcze raz”
(2010r.) TVN 22:30

„Boski żigolo w Europie”
(2005r.) TV Puls 20:00



Piątek, 15 grudnia 2017

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Komisariat odc. 21 - serial 
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 51   
09:40 Rodzinny ekspres 
 odc. 13  poradnikowy 
10:15 Doktor Quinn 
 odc. 11 s. 2 - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 2 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność w rolnictwie 
 odc. 8  - rolniczy 
12:50 Tajemnice alpejskich jezior 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 156 - serial 
14:55 Opole 2017 na bis Koncert 
15:10 Ktokolwiek widział 
 ktokolwiek wie... 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 54 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
18:00 Klan odc. 3224 - telenowela 
18:45 Bez tożsamości odc. 10 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 12 - teleturniej 
21:20 Dom dusz - dramat 
23:45 Droga po śmierć Thriller 
1:20 Licencja na zabijanie 
 - sensacyjny 

05:20 Ukryta prawda odc. 98 - serial 

06:20 Szpital odc. 213 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 146 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 193 - serial 

09:45 Brzydula odc. 194 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 488 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 147 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 387 - serial 

14:55 Szpital odc. 214 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 195 - serial 

18:30 Brzydula odc. 196 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 489 - serial 

20:00 Polowanie na mysz 

 - komedia sensacyjna 

22:10 Kroll - sensacyjny 

00:20 Zabójcza broń odc. 11 - serial 

06:00 Niesamowite rekordy 
 odc. 4 - rozrywka 
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 5 - rozrywka 
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 5 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 38 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 39 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 4 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 308 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 177 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 162 - serial 
13:00 Galileo odc. 658 
 - popularnonaukowy  
14:00 Galileo odc. 659 
 - popularnonaukowy  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 251 - reality show 
16:00 Esmeralda 
 odc. 65 - telenowela 
17:00 Esmeralda 
 odc. 66 - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 178 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 309 - serial 
20:00 Kochanie poznaj moich kumpli 
 - komedia 
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 109 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 110 - serial  
0:00 Wilkołak: Bestia wśród nas 
 - horror 

06:00 To moje życie! 
 odc. 183 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 13 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 14 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 8 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 5 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 41 - telenowela 
14:45 Królowa serc odc. 42 - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 21 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 22 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39 - serial 
20:00 Wasabi - komedia sensacyjna 
21:55 Nieobliczalny - sensacyjny 
23:55 Atak na posterunek - sensacyjny 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 75  

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Jestem Dramat psychologiczny 

11:00 Rodzina Kanderów 

 odc. 11 - serial 

12:10 Rodzina Kanderów 

 odc. 12 - serial 

13:35 Beauty is a Crime - artystyczny 

14:55 Pegaz odc. 59  kulturalny 

16:00 Jestem Dramat psychologiczny  

17:40 Studio Kultura - rozmowy 

17:55 Pieśni bez ojczyzny 

 - dokumentalny 

19:40 Artystyczna podróż Hestii 

 - reportaż 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu 

 odc. 69 Rozmowa 

20:25 Smak wiśni Dramat 

 - psychologiczny 

22:10 Tygodnik kulturalny  kulturalny 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 75  

23:15 Marcus Miller Plays Baloise 

 Session - koncert 

01:00 Skradzione pocałunki - komedia  

06:50 Był taki dzień odc. 15 - felieton 
06:55 Na wschód od Timszel 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 69  
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 5 - serial  
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 5 - serial 
09:45 Przystanek Gdynia Stocznia. 
 Ofi arom Grudnia ‘70 - reportaż 
11:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial 
12:05 Taśmy bezpieki 
 odc. 30 - dokumentalny  
12:35 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 7 - serial  
13:10 Podróże z historią 
 odc. 41 - historyczny 
13:45 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
14:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 137 - historyczny  
14:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 138 - historyczny 
15:05 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
 odc. 1 - historyczny 
15:40 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:40 Big Bang. Jak powstał 
 kapitalizm bez kapitału 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 9 - serial 
18:45 Goniec historyczny IPN 
 odc. 8 - publicystyczny 
19:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 107 - historyczny 
19:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 108 - historyczny 
20:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV - reportaż 
20:35 Genialne wynalazki 
 odc. 1 - dokumentalny 
21:40 Boża podszewka 
 odc. 11 s. 2 - serial 
22:45 Szerokie tory 
 odc. 141 - cykl - reportaży 
23:25 Ośmiornica odc. 32 s. 5 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga 
 odc. 16 - animowany 
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat   
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
 małżeństwa odc. 9 - serial 
11:50 Kabwe - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy 
 - cykl - reportaży 
14:10 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny 
14:40 Grypa - profi laktyka 
 i sposoby leczenia - reportaż 
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. 6 - serial  
17:00 Cień wątpliwości - animowany 
17:30 Okiem kamery - cykl - 
reportaży  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w 
mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom 
 odc. 1 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Józef z Egiptu odc. 30 - serial 
22:40 Odebrano nam 
 całe dzieciństwo 
 - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl odc. 201 - serial 
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 27  
07:00 M jak miłość odc. 187 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1762 - serial 
11:45 Postaw na milion - teleturniej 
12:45 Tylko z tobą odc. 45 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 101 - serial 
14:15 Coś dla Ciebie 
 odc. 130 - publicystyczny 
14:45 Rodzinka.pl 
 odc. 224 s. 11 - serial 
15:20 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
15:25 Janosik 
 odc. 11 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 9 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1762 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1763 - serial 
20:40 Rodzinka.pl 
 odc. 225 s. 11 - serial 
21:20 Prawie po ślubie - - komedia 
23:05 Córki dancingu Musical 
00:45 The Good Doctor odc. 1 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 13 - reality show 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 16  - kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2146  

10:55 Ukryta prawda odc. 508 - serial  

12:00 Szkoła odc. 250 - serial  

13:00 19+ odc. 121 - serial 

13:30 19+ odc. 122 - serial 

14:00 Szpital odc. 394 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 7 s. 6 - reality show 

16:00 Szkoła odc. 251 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 509 - serial 

18:00 Szpital odc. 395 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 32  

19:50 Uwaga! odc. 5162  reporterów 

20:00 Piraci z Karaibów: 

 Na krańcu świata - przygodowy 

23:30 Piekielna zemsta - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News   
08:00 Trudne sprawy odc. 578 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 800 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 801 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
 odc. 84 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 571 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 204 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 705 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2590 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 751 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 75 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 63 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2591 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 440 - serial 
20:05 Opowieści z Narnii: Książę 
 Kaspian - fantastyczny 
23:30 Kronika - science fi ction 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

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

John Milton po śmierci trafi a do piekła. Dowiaduje 
się, że jego wnuczka została porwana przez 
przywódcę sekty, Kinga. Milton wraca na ziemię, 
by ocalić dziecko i wymierzyć sprawiedliwość 
Kingowi.

Trzech studentów dokonuje odkrycia, dzięki któremu 
zyskuje nadprzyrodzone moce. Siłą umysłu młodzi 
poruszają przedmioty, zgniatają samochody, latają. 
Stopniowo wychodzą na jaw ich mroczne strony.

„Kronika”
(2012r.) Polsat 22:30

„Piekielna zemsta”
(2011r.) TVN 22:30



Sobota, 16 grudnia 2017

10:15 Talianka

05:35 Jaka to melodia? - muzyczny  
06:05 Sprawa dla reportera 
 - cykl  reportaży  
07:00 Naszaarmia.pl odc. 295  
07:30 Rok w ogrodzie  poradnikowy 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 16  poradnikowy 
08:10 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 1 - reportaż 
08:20 Rewolwerowiec Western 
10:00 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 2 - reportaż 
10:15 Talianka odc. 3 - serial 
11:15 Talianka odc. 4 - serial 
12:10 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 3 - reportaż 
12:15 Studio Raban 
 odc. 13 - młodzieżowy 
12:40 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 4 - reportaż 
12:45 Mosty Ameryki. Historia Rudolfa 
 Modrzejewskiego odc. 2 - serial 
13:40 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 5 - reportaż 
13:50 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 171  - kulinarny 
14:20 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 6 - reportaż 
14:30 Dama w czarnym welonie 
 odc. 3 - serial 
15:25 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 7 - reportaż 
15:40 Puchar Świata w Engelbergu 
 Skoki narciarskie  
16:00 Puchar Świata w Engelbergu 
 Skoki narciarskie  
16:55 Teleexpress 
17:05 Puchar Świata w Engelbergu 
 Skoki narciarskie  
18:25 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 8 - reportaż 
18:35 Opole 2017 na bis - koncert 
18:50 Górnicy z „Wujka” 
 odc. 9 - reportaż 
18:55 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Saga Wikingów - przygodowy 
22:00 Zacznijmy od nowa - dramat 
23:55 Dom dusz - dramat  

05:50 Ukryta prawda odc. 99 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 - serial 

10:55 Brzydula odc. 187 

 - serial 

11:30 Brzydula odc. 188 

 - serial 

12:05 Brzydula odc. 189 

 - serial 

12:45 Brzydula odc. 190 

 - serial 

13:20 Brzydula odc. 191 

 - serial 

13:55 Brzydula 

 odc. 192 - serial 

14:30 Goonies - przygodowy 

16:55 Street Dance Film muzyczny 

19:00 Podróż przedślubna - - komedia 

21:15 Cztery Gwiazdki - komedia 

23:00 Star Trek - science fi ction 

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 6 - animowany 
06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 7 - animowany 
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 8 - animowany 
07:35 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 40 - animowany 
08:10 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 41 - animowany 
08:45 Garfi eld Show Serial dla dzieci 
09:00 Co tygryski lubią najbardziej 
 - obyczajowy 
10:35 Jaś Fasola odc. 7 s. 1 - serial 
11:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 305 - serial  
12:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 306 - serial  
13:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 307 - serial  
14:15 STOP Drogówka 
 odc. 157 
15:25 Niezwykła przyjaciółka 
 - komedia 
17:15 Kulinarna miłość - komedia 
19:00 Galileo odc. 660 
 - popularnonaukowy 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 308 - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 309 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 111 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 112 - serial  
00:00 Skaza - sensacyjny 

06:00 Niesamowite! odc. 14 - serial 

06:30 Niesamowite! odc. 15 - serial 

07:00 Taki jest świat 

 odc. 37 s. 3  

07:50 Lekarze na start 

 odc. 50 - serial 

08:40 Lekarze na start 

 odc. 51 - serial 

09:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 18 - serial 

10:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 19 - serial 

11:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 20 - serial 

12:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 21 - serial 

13:30 Bibliotekarz III: Klątwa kielicha 

 Judasza - przygodowy 

15:25 Obłędny rycerz - przygodowy 

18:00 Jurassic Park III - sensacyjny 

20:00 Pocałunek smoka - sensacyjny 

22:00 Człowiek pies - sensacyjny 

00:05 Boski żigolo w Europie 

 - komedia 

08:00 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 3 - serial 

08:40 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 4 - serial 

09:15 Informacje kulturalne 

09:35 Klucz do szczęścia 

 - recital Seweryna Krajewskiego 

 - koncert 

10:20 Wahadełko - dramat 

11:30 Vistuliada odc. 8 - cykl - reportaży 

12:00 Tygodnik kulturalny  kulturalny 

12:55 Szlakiem Kolberga 

 odc. 21  kulturalny 

13:35 Bottle Rocket 

 - komedia kryminalna 

15:10 Profesor Zazul - krótkometrażowy 

15:40 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:15 Wstęp do fi lmu odc. 2 Rozmowa 

16:20 Czarny Orfeusz - dramat 

18:25 Dranie w kinie odc. 16  

19:05 Legendy rocka odc. 38 - serial 

20:00 Konkurs Eurowizji dla 

 Młodych Tancerzy - Praga 2017 

21:45 Bitwa o Anglię Film wojenny 

00:05 Utopia odc. 3 s. 2 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 16 - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 23 - serial  
07:55 Zakochaj się w Polsce odc. 16  
08:35 Dziedzictwo regionów 
 odc. 2 - krajoznawczy 
08:50 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 2 - serial  
09:10 W pustyni i w puszczy 
 odc. 1 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 165  - kulinarny 
10:40 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 3 - serial 
11:40 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 8 - serial 
12:45 Wielka piątka Azji odc. 4 - serial 
13:50 Szerokie tory 
 odc. 106 - cykl reportaży 
14:30 Wielka gra odc. 94 - teleturniej 
15:30 Spór o historię 
 odc. 1 - historyczny  
16:20 Kopalnia Wujek - dokumentalny 
17:25 #dziedzictwo odc. 6 Debata 
18:00 Jan Serce odc. 4 - serial 
19:15 Nieznana historia Wielkiej 
 Armady odc. 1 - serial  
20:20 Blizna - dramat 
22:15 Genialne wynalazki 
 odc. 1 - dokumentalny  
23:10 Koło historii odc. 57 - historyczny 
23:45 Ostatni bej Bałkanów 
 odc. 4 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
09:00 Sanktuarium Matki Ubogich 
 w Banneux - dokumentalny 
09:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii - cykl - reportaży 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości Program 
 dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
 - publicystyczny  
12:50 Zbrodnie stanu wojennego 
 - Kopalnia Wujek - reportaż 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia 
 - cykl - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Ziemia mojego Zbawiciela 
 - cykl - reportaży 
14:40 Komunikat o śmierci 
 niepotrzebnej - reportaż 
15:10 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
15:15 Jerash starożytne miasto 
 Jordanii - reportaż 
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Mój brat papież Wywiad 
16:00 Poświęcenie bursztynowego 
 ołtarza - Bazylika 
 Św. Brygidy w Gdańsku 
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Odkupienie Western 
23:45 180 lat na zdrowie 
 - dokumentalny 

06:00 Wielka Rafa Koralowa 
 z Davidem Attenborough 
 odc. 1 - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1336 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Puchar Świata 
 w Toblach Biegi narciarskie  
10:55 Puchar Świata 
 w Toblach Biegi narciarskie  
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1760 - serial 
13:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1761 - serial 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Rodzinka.pl 
 odc. 225 s. 11 - serial 
15:50 Pierwsza randka 
 odc. 15 - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion 
 - kulisy - felieton 
19:05 Postaw na milion - teleturniej 
20:05 Bitwa tenorów na róże - koncert 
21:15 Bitwa tenorów na róże - koncert 
22:15 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 9 - serial 
23:15 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 10 - serial 
00:30 Johnny English - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1034  

11:00 Na Wspólnej odc. 2596 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2597 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2598 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2599 - serial  

12:50 Mali giganci odc. 6 s. 3 - rozrywka  

14:50 MasterChef 

 odc. 14 s. 6 - reality show  

16:25 Azja Express 

 odc. 2 s. 2 - reality show 

17:55 Tu się gotuje! odc. 3  - kulinarny 

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 14 - reality show  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 33  

19:45 Uwaga! odc. 5163  reporterów 

20:00 Maska - komedia 

22:10 Sztuka zrywania - - komedia  

00:25 Ninja zabójca - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 My3 odc. 10 Program dla 
 dzieci i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 22 - animowany 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 20 - animowany 
09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 21 - animowany 
9:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 29 - animowany 
10:15 Ewa gotuje odc. 321  - kulinarny 
10:50 I kto to mówi III - komedia 
12:55 Dziś 13 jutro 30 - komedia 
15:00 Jaś Fasola odc. 12 - serial 
15:45 Kabarety Rybnik 2017 
 odc. 1 - kabaret i satyra  
17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 127  
18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 128  
18:40 Podziękuj niedocenionym 
 odc. 5 - cykl reportaży 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Kraina lodu. Przygoda Olafa 
 - animowany  
20:05 Kraina lodu - animowany 
22:15 Speed II - wyścig z czasem 
 - sensacyjny 
01:00 Postrach nocy - horror 

08:55 Gotowe na wszystko 14:15 STOP Drogówka 06:00 Niesamowite! 10:20 Wahadełko 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Nieśmiały, zakompleksiony urzędnik bankowy 
przypadkowo znajduje starożytną maskę, po 
założeniu której zmienia się w obdarzonego 
nieludzką siłą herosa.

U wybrzeży Szkocji sztorm zatapia statek Wikingów. 
Rozbitkowie próbują dostać się do osady Danelaw. 
Gdy porywają córkę króla Szkotów, władca wzywa na 
pomoc owianych złą sławą najemników.

„Saga Wikingów”
(2014r.) TVP 1 20:15

„Maska”
(1994r.) TVN 20:00



Niedziela, 17 grudnia 2017

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3224 - telenowela  
06:10 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni  sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:35 Ziarno odc. 641 - młodzieżowy 
09:10 Jak to działa? 
 odc. 135 - popularnonaukowy 
09:40 Niebo bez gwiazd - rozrywka 
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 53  
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 28 - serial 
11:40 Sekrety mnichów 
 odc. 10  poradnikowy 
11:55 Między ziemią a niebem   
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem   
13:05 Halo tu Pjongczang 
 odc. 5  olimpijski 
13:20 Puchar Świata w Engelbergu 
 Skoki narciarskie  
14:00 Puchar Świata w Engelbergu 
 Skoki narciarskie  
16:30 Sonda II odc. 69 
 - popularnonaukowy 
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 „Jednak coś po nas zostanie...” 
 - koncert 
18:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 67 - serial 
21:10 Magia w blasku księżyca  
 - komedia 
22:55 Saga Wikingów - przygodowy  

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 9 - animowany 

06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 10 - animowany 

07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 11 - animowany 

07:35 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 42 - animowany 

08:10 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 43 - animowany 

08:45 Niezwykła przyjaciółka - komedia  

10:30 Galileo odc. 659 

 - popularnonaukowy  

11:30 Galileo odc. 660 

 - popularnonaukowy  

12:35 Polubić czy poślubić - komedia  

14:50 Zemsta Różowej Pantery 

 - komedia kryminalna 

16:55 Mythica: Żelazna korona 

 - fantastyczny 

19:00 Galileo odc. 661 

 - popularnonaukowy 

20:00 Wilkołak: Bestia wśród nas 

 - horror 

22:00 Konspiracja Echelon Thriller 

00:20 Suddenly Thriller 

05:45 Niesamowite! odc. 3 - serial 

06:40 Allo Allo 

 odc. 1 s. 2 - serial 

07:20 Allo Allo 

 odc. 2 s. 2 - serial 

08:05 Allo Allo 

 odc. 3 s. 2 - serial 

08:55 Allo Allo 

 odc. 4 s. 2 - serial 

09:40 Hokus-pokus - komedia 

11:35 Jurassic Park III - sensacyjny 

13:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm odc. 23 s. 5 - fantastyczny 

14:45 Księżniczka na ziarnku grochu 

 odc. 16 s. 3 Film dla dzieci 

15:55 Gdzie jest gwiazdka 

 - fantastyczny 

17:35 Hellboy - fantastyczny 

20:00 Momentum Thriller 

21:55 Siła i honor - dramat 

00:25 Wikingowie odc. 9 - serial 

08:00 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 5 - serial 

08:40 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 6 - serial 

09:25 Sekretne życie Albana Berga 

 - dokumentalny 

10:30 Scena klasyczna. Młody Chopin 

 odc. 12 Recital 

11:15 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 215 - publicystyczny 

11:50 Bitwa o Anglię - wojenny  

14:10 Chuligan literacki 

 odc. 69 - publicystyczny 

14:45 Wstęp do opery - Armide 

 - rozrywka 

14:55 Armide Opera 

16:50 Pomniki historii odc. 64 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 510  kulturalny 

18:15 Mrok Spektakl teatralny 

20:00 Drzazgi Komediodramat 

22:00 Pegaz odc. 48  kulturalny 

22:35 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 215 - publicystyczny 

23:15 Miłość - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 17 - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 24 - serial  
08:00 1819 kg wiary - dokumentalny 
08:55 To nie na darmo - reportaż 
09:35 Przyłbice i kaptury odc. 8 - serial 
10:50 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 156  - kulinarny 
11:25 Dzika przyroda Bliskiego i 
Środkowego Wschodu 
 odc. 3 - dokumentalny 
12:30 Mustang. Himalajska podróż 
 - dokumentalny 
13:35 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 2 - dokumentalny  
14:30 Szerokie tory 
 odc. 136 - cykl  reportaży 
15:00 Będzie lepiej - komedia 
16:50 Wielka gra odc. 95 - teleturniej 
17:50 Ex libris  
18:25 Jan Serce odc. 5 - serial 
19:30 Kopalnia Wujek - dokumentalny  
20:40 Ułańska ballada 
 odc. 2 - przygodowy  
21:40 Testament Żurowskiego 
 - dokumentalny 
22:45 Skarga Film psychologiczny 
00:15 II wojna światowa 
 na Bałkanach odc. 5 - serial  

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Patryk - dzielny pasterz ze
  szmaragdowej wyspy 
 - animowany 
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - program dla dzieci  
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Kościół w potrzebie 
11:40 Św. Józef - patron na trzecie 
 tysiąclecie - reportaż 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym
  Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska  - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Opowiesci z Narnii: Lew 
 czarownica i stara szafa 
 - animowany 
15:45 Święty na każdy dzień  
15:50 20 lat dla świata 
 - cykl reportaży  
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny
17:00 Tam gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery - cykl reportaży  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Brat Ogień odc. 17 - animowany
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy
  Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
22:30 Vatican Magazine  informacyjny  
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny

06:10 Słowo na niedzielę 
06:25 Podróże z historią odc. 37 
 - historyczny 
07:05 M jak miłość odc. 1337 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
09:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1762 - serial 
09:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1763 - serial 
10:15 Sianie dobra czyli adwent 
 - felieton 
11:15 Puchar Świata w Toblach 
 Biegi narciarskie  
11:25 Puchar Świata w Toblach 
 Biegi narciarskie  
12:30 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
12:40 XV Mazurska Noc Kabaretowa 
 - Mrągowo 2013 
 - kabaret i satyra 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 689 - serial 
16:20 Prawie po ślubie - komedia 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Zaręczyny - rozrywka 
20:10 Johnny English 
 - komedia sensacyjna 
21:50 Kaznodzieja z karabinem 
 - biografi czny 
00:10 Śmierć prezydenta - dramat 

05:50 Mango - Telezakupy 

08:00 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 9  poradnikowy 

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1035  

11:00 Co za tydzień odc. 830  

11:30 Kulinarne podróże Magdy 

 Gessler odc. 1 - dokumentalny 

12:30 Drzewo marzeń 

 odc. 1 - rozrywka 

13:35 Piraci z Karaibów: Na krańcu 

 świata - przygodowy  

17:05 Mali giganci 

 odc. 7 s. 3 - rozrywka  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 34  

19:45 Uwaga! odc. 5164  reporterów 

20:10 Gwiezdne wojny III 

 - Zemsta Sithów 

 - science fi ction 

23:00 Labirynt Thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News   

07:30 My3 odc. 11 - program dla 

 dzieci i młodzieży 

07:55 Uratować Mikołaja! - komedia 

09:50 Finn sam w domu - świąteczny 

 skok odc. 5 - komedia 

11:45 Kraina lodu. Przygoda Olafa 

 - animowany  

12:15 Kraina lodu - animowany  

14:35 Opowieści z Narnii: Książę 

 Kaspian - fantastyczny  

17:40 Nasz nowy dom 

 odc. 85 - reality show 

18:40 Podziękuj niedocenionym 

 odc. 6 - cykl - reportaży 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

 odc. 253 - publicystyczny 

20:05 Kabarety Rybnik 2017 

 odc. 2 - kabaret i satyra 

22:05 88 minut Thriller 

00:20 Avatar - science fi ction 

5:25 Ukryta prawda odc. 100, -serial 

6:30 Mango - Telezakupy 

8:35 Gotowe na wszystko 

 odc. 16, - serial 

9:35 Gotowe na wszystko 

 odc. 17, - serial 

10:35 Gotowe na wszystko 

 odc. 18, - serial 

11:35 Brzydula odc. 193, - serial 

12:10 Brzydula odc. 194, - serial 

12:40 Brzydula odc. 195, - serial 

13:15 Brzydula odc. 196, - serial 

13:45 Beethoven VI: Wielka ucieczka 

 - przygodowy 

15:55 Polowanie na mysz - komedia  

18:00 Oszuści odc. 6, Serial komediowy 

19:00 Zabójcza broń 

 odc. 11, - kryminalny 

20:00 Star Trek: W ciemność 

 - science fi ction 

22:45 Zabójcza broń 

 odc. 12, - kryminalny 

23:45 Operacja Argo - thriller 

18:00 Oszuści 10:30 Galileo

06:40 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

18:25 Jan Serce

14:00 Familiada 11:45 Druga szansa 11:45 Kraina lodu

Stanley Crawford to niewierzący w istnienie magii 
wyniosły iluzjonista, który na prośbę przyjaciela 
udaje się na Lazurowe Wybrzeże, aby zdemaskować 
podającą się za medium Sophie Barker.

Święto Dziękczynienia. Zaprzyjaźnione rodziny 
Doverów i Birchów razem jedzą obiad. Sielanka 
kończy się, gdy znikają 6-letnia Anna i rok starsza Joy. 
Dla obydwu rodzin zaczyna się koszmar.

„Labirynt”
(2013r.) TVN 23:00

„Magia w blasku księżyca”
(2014r.) TVP 1 21:10
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10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 171  - kulinarny  
09:10 Rok w ogrodzie  poradnikowy 
09:35 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 16  poradnikowy 
09:50 Teatr Telewizji: Wujek 81. 
 Czarna ballada. Making of 
 - reportaż 
10:15 Doktor Quinn odc. 12 s. 2 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Pakujemy odc. 7 - edukacyjny 
12:50 Antarktyda - opowieści z końca
  świata - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 157 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 55 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
18:00 Klan odc. 3225 - telenowela 
18:40 Bez tożsamości odc. 11 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wujek. 81. Czarna ballada 
 Spektakl teatralny 
22:05 Licencja na zabijanie - sensacyjny 
00:20 Gol Ekstra  piłkarski 

05:15 Ukryta prawda odc. 101 - serial 

06:20 Szpital odc. 214 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 147 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 195 - serial 

09:45 Brzydula odc. 196 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 489 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 148 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 388 - serial 

14:55 Szpital odc. 215 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 197 - serial 

18:30 Brzydula odc. 198 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 490 - serial 

20:00 Street Dance II Film muzyczny 

21:45 Nie z tego świata 

 odc. 15 s. 5 - serial 

22:45 Star Trek: W ciemność 

 - science fi ction 

06:00 Niesamowite rekordy 
 odc. 6 - rozrywka 
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 7 - rozrywka 
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 12 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 44 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 45 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 5 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 309 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 178 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 163 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 164 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 157  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 252 - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 67 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 68 - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 179 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 310 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 113 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial 
22:00 Galileo odc. 660 
 - popularnonaukowy  
23:00 Galileo odc. 661 
 - popularnonaukowy  
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 157  policyjny 

06:00 To moje życie! 
 odc. 184 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 14 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 15 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 9 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 5 - serial 
13:50 Królowa serc 
 odc. 43 - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 44 - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 22 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 23 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39 - serial 
19:00 Bibliotekarze odc. 1 - serial 
20:00 Strażnik czasu - science fi ction 
21:55 Pocałunek smoka - sensacyjny 
23:55 Męsko-damska rzecz - komedia 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 76  

08:10 Scena klasyczna. Młody Chopin

  odc. 12 Recital 

09:10 Historia kina w Popielawach 

 - obyczajowy 

11:00 Wojna domowa odc. 1 - serial 

11:40 Wojna domowa odc. 2 - serial 

12:35 Faustyna - biografi czny 

14:05 Jasne błękitne okna - obyczajowy 

15:50 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 510  kulturalny 

16:45 Historia kina w Popielawach 

 - obyczajowy  

18:25 Studio Kultura 

 - rozmowy Rozmowa 

18:45 Elvis Presley: ‘56 Special 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Historia Zlatana - dokumentalny 

22:05 Kronos odc. 6 - reportaż 

22:55 Którędy po sztukę 

 odc. 66 - publicystyczny 

23:00 Coming out 2017 - reportaż 

23:25 Dziennik fi lozofa odc. 76  

23:40 Ukochany syn Ziemi - dramat 

06:50 Był taki dzień 
 odc. 18 - felieton 
07:00 Big Bang. Jak powstał 
 kapitalizm bez kapitału 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 70 
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 6 - serial  
09:15 Przygody pana Michała 
 odc. 6 - serial 
09:45 Koło historii odc. 57 
 - historyczny  
10:20 Grudniowe taśmy 
 - dokumentalny 
10:45 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 8 - serial  
11:50 Handlarz cudów 
 - psychologiczny 
13:40 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV - reportaż 
14:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 107 - historyczny  
14:45 Sensacje XX wieku 
 odc. 108 - historyczny 
15:15 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 52 - serial 
15:40 Spór o historię 
 odc. 158 - historyczny 
16:25 Mustang. Himalajska podróż 
 - dokumentalny  
17:20 Ex libris  
17:50 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 9 - serial 
18:50 Flesz historii  
19:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 109 - historyczny 
19:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 110 - historyczny 
20:10 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
 - historyczny 
20:40 Waterloo - ostatnia bitwa 
 Napoleona - dokumentalny 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 12 s. 2 - serial 
22:50 Made in USSR 
 - dokumentalny 
23:55 Bard - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska  - rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie
  Ewangelii dnia  
09:30 Vatican Magazine  informacyjny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Seniorzy z energią - rozrywka  
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy Duchem 
 - Jan Paweł II - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Tylko chmury poruszają gwiazdy 
 - dramat 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
 - cykl reportaży  
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej   
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 Przypowieści Jezusa - serial 
17:30 Okiem kamery - cykl - reportaży  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 24 - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 52 - serial  
23:35 Święty na każdy dzień  
23:40 Orłem być… - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 202 s. 10 - serial 
06:40 Coś dla Ciebie 
 odc. 125 - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 188 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:45 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1763 - serial 
11:35 Na dobre i na złe 
 odc. 504 - serial 
12:40 Tylko z tobą odc. 46 - serial 
13:40 Na sygnale odc. 102 - serial 
14:15 Kabaretowa scena Dwójki 
 - kabaret i satyra 
15:10 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
15:20 Tygrysy Europy odc. 2 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 10 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1763 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1764 - serial 
20:40 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1338 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Do diabła z miłością - komedia 
23:50 Gry wideo - cyfrowa rewolucja 
 - dokumentalny 

05:50 Mango - Telezakupy 
07:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 13 - reality show 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2147  
10:55 Tu się gotuje! odc. 3  - kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 509 - serial  
12:00 Szkoła odc. 251 - serial  
13:00 19+ odc. 123 - serial 
13:30 19+ odc. 124 - serial 
14:00 Szpital odc. 395 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 8 s. 6 - reality show 
16:00 Szkoła odc. 252 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 510 - serial 
18:00 Szpital odc. 396 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 35  
19:50 Uwaga! odc. 5165  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 29  - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2600 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 30 - teleturniej 
21:30 Życie bez wstydu 
 odc. 2 s. 5 - reality show 
22:30 Projekt Lady 
 odc. 3 s. 2 - reality show 
23:35 Siedem Thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 579 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 802 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 803 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
 odc. 85 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 572 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 205 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 706 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2591 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 752 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3533  reporterów 
16:30 Na ratunek 112 
 odc. 76 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 64 - serial 
18:00 Pierwsza miłość
  odc. 2592 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 441 - serial 
20:05 Avatar - science fi ction  
23:25 12 rund II - sensacyjny 

09:10 Brzydula 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Wojna domowa 19:10 Sensacje XX wieku

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

Sparaliżowany były komandos otrzymuje
propozycję, która może mu przywrócić sprawność 
ruchową. Na księżycu planety Polyphemus ma 
infi ltrować mieszkających tam Na’vi, by pomóc 
ludziom ich pokonać.

Zbliżają się mistrzostwa świata w tańcu ulicznym. 
Ambitny i utalentowany Ash oraz Eddie wyruszają 
w podróż po Europie w poszukiwaniu najlepszych 
tancerzy. Chcą stworzyć własną grupę.

„Street Dance II”
(2012r.) TVN 7 20:00

„Avatar”
(2009r.) Polsat 20:05
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10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Komisariat odc. 22 - serial 
09:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 28 - serial  
09:40 „Jednak coś po nas zostanie...” 
 - koncert 
10:15 Doktor Quinn odc. 13 s. 2 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca  
12:55 Wyspy Kanaryjskie. Życie na 
 krawędzi - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 158 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 56 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
18:00 Klan odc. 3226 - telenowela 
18:40 Bez tożsamości odc. 12 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 5 - serial  
21:35  śledczy Anity Gargas odc. 54  
22:05 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 49 - serial  
23:00 Miasto gniewu odc. 13 - serial 
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 7 - serial 
00:35 Uprzywilejowani - thriller 

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1174 - serial 

06:20 Szpital odc. 215 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 148 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 197 - serial 

09:45 Brzydula odc. 198 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 490 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 149 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 389 - serial 

14:55 Szpital odc. 216 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 199 - serial 

18:30 Brzydula odc. 200 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 491 - serial 

20:00 Wyścig po życie - sensacyjny 

21:55 Lina - sensacyjny 

00:20 Niewierni odc. 6 - serial 

06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 9 - rozrywka 
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 13 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 46 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 47 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 6 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 310 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 179 - serial  
12:00 Detektywi w akcji odc. 165 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 166 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 48  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 253 - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 69 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 70 - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 311 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 114 - serial 
21:00 Ostateczna rozgrywka 
 - sensacyjny 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 13 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 17 - rozrywka 

06:00 To moje życie! 
 odc. 185 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 15 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 16 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 10 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 5 - serial 
13:50 Królowa serc 
 odc. 45 - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 46 - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 23 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 24 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 8 - serial 
18:00 Bibliotekarze odc. 1 - serial 
19:00 Bibliotekarze odc. 2 - serial 
20:00 Jaguar - przygodowy 
22:00 Miejsce zbrodni. Witamy w 
 Hamburgu odc. 865 s. 1 
 - kryminalny 
23:55 Siła i honor - dramat 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 77  

08:10 Wydarzenie aktualne 

 - reportaż 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Ceremonia pogrzebowa 

 - dramat psychologiczny 

11:00 Wojna domowa odc. 3 - serial 

11:40 Wojna domowa odc. 4 - serial 

12:20 Niedziela Barabasza - nowela 

12:50 Dama kameliowa Melodramat 

14:50 Przekleństwo Frankensteina 

 - horror 

16:25 Tygodnik kulturalny  kulturalny 

17:20 Ceremonia pogrzebowa - dramat

19:05 Studio Kultura - rozmowy

19:20 Uzdrowisko. Architektura 

 Zawodzia - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Szczęśliwe dni Spektakl teatralny 

21:50 Dezerterzy 

 odc. 67 - publicystyczny 

22:20 Dziennik fi lozofa odc. 77  

22:35 Kapitał ludzki - obyczajowy 

00:35 Nic śmiesznego - komediodramat

06:50 Był taki dzień odc. 19 - felieton 
06:55 Lutek - krótkie wspomnienie 
 z długiego życia - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 71 - cykl - reportaży 
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 7 - serial 
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 7 - serial 
09:45 Kopalnia Wujek - dokumentalny  
10:55 Wielka piątka Azji odc. 4 - serial  
12:00 Goniec historyczny IPN 
 odc. 8 - publicystyczny  
12:30 Waterloo - ostatnia bitwa 
 Napoleona - dokumentalny  
13:35 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 109 - historyczny  
14:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 110 - historyczny  
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 29 - serial 
15:35 Made in USSR - dokumentalny  
16:40 Wszystko dla Polski - Powstanie 
 Zamojskie 1942-1944 
 - dokumentalny 
17:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 3 - serial  
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 10 - serial 
18:35 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 4 - serial  
18:55 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 13 - dokumentalny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 111 - historyczny 
19:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 112 - historyczny 
20:30 Nowe Ateny 
 odc. 67 - publicystyczny  
21:20 Było nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:50 Boża podszewka 
 odc. 13 s. 2 - serial 
22:55 Heinrich Himmler - anatomia 
 zagłady - dokumentalny 
00:05 Trójkąt bermudzki - sensacyjny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej   
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Seniorzy z energią 
 odc. 5 - rozrywka  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kod Omega - sensacyjny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 52 - serial  
14:50 Joanna d’Arc - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki   
17:00 Lusaka Bauleni - reportaż 
17:10 Prosto o gospodarce  
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery - cykl reportaży  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 24 - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 52 - serial  
23:35 Święty na każdy dzień  
23:40 Orłem być… - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 203 s. 10 - serial 
06:35 Ten który służy 
07:05 M jak miłość odc. 189 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1764 - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 505 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 47 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 103 - serial 
14:20 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo 
 odc. 5 s. 2 - rozrywka 
15:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 17 - felieton 
15:30 M jak miłość odc. 1338 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 11 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1764 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1765 - serial 
20:40 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1339 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55  Ekspresu Reporterów  
publicystyczny  
23:00 Nastolatki - tajemnice dorastania 
 - dokumentalny 
00:05 Pierwsza randka 
 odc. 15 - rozrywka 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 1 - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 29  - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2148  
10:55 Ukryta prawda odc. 510 - serial  
12:00 Szkoła odc. 252 - serial  
13:00 19+ odc. 125 - serial 
13:30 19+ odc. 126 - serial 
14:00 Szpital odc. 396 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 9 s. 6 - reality show 
16:00 Szkoła odc. 253 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 511 - serial 
18:00 Szpital odc. 397 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 36  
19:50 Uwaga! odc. 5166  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 24  - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2601 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 31 - teleturniej 
21:30 Człowiek na krawędzi - thriller 
23:40 Kuba Wojewódzki 
 odc. 1 s. 11 Talk show 
00:40 Mroczne zagadki Los Angeles 
 odc. 14 s. 3 - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 580 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 804 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 805 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
 odc. 86 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 573 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 206 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 707 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2592 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 753 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3534  reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 77 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 65 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2593 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 442 - serial 
20:10 Szklana pułapka III - sensacyjny  
22:55 Zły porucznik. Miejsce akcji: 
 Nowy Orlean - kryminalny 
01:20 Bad Boys II 
 - komedia sensacyjna 

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 16:25 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

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

Szaleniec terroryzuje Nowy Jork, podkładając 
bomby w najruchliwszych punktach miasta.
Do akcji wkracza detektyw John McClane, 
jego sprzymierzeńcem nieoczekiwanie zostaje 
czarnoskóry sklepikarz.

Policjant Nick Tschiller wchodzi do mieszkania, 
w którym przetrzymywane są małoletnie prostytutki. 
Dochodzi do strzelaniny z gangsterami. W jednym 
z bandytów Nick rozpoznaje dawnego partnera 
z pracy.

„Miejsce zbrodni. Witamy 
w Hamburgu”

(2012r.) TV Puls 22:00

„Szklana pułapka III”
(1995r.) Polsat 20:10
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Komisariat odc. 23 - serial 
09:10 Sonda II odc. 69 
 - popularnonaukowy 
09:35 Jak to działa? odc. 142 
 - popularnonaukowy 
10:15 Doktor Quinn odc. 14 s. 2 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35  - rolniczy  
12:55 Wyspy Kanaryjskie. Góry ognia 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 159 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 57 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
18:00 Klan odc. 3227 - telenowela 
18:40 Bez tożsamości odc. 13 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Bayern Monachium - Borussia 
Dortmund Piłka nożna  
20:40 Bayern Monachium - 
 Borussia Dortmund - piłka nożna  
23:00 Babylon A.D. - science fi ction 
00:45 Naszaarmia.pl  

05:20 Ukryta prawda odc. 102 - serial 

06:20 Szpital odc. 216 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 149 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 199 - serial 

09:45 Brzydula odc. 200 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 491 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 150 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 390 - serial 

14:55 Szpital odc. 217 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 201 - serial 

18:30 Brzydula odc. 202 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 492 - serial 

20:00 Szczęśliwe święta 

 - komediodramat 

21:40 Mentalista odc. 10 s. 5 - serial 

22:45 Podróż przedślubna - - komedia 

01:00 Miasto zła odc. 7 - serial 

06:00 Niesamowite rekordy 
 odc. 10 - rozrywka 
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 11 - rozrywka 
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 14 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 48 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 49 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 7 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 311 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial  
12:00 Detektywi w akcji odc. 167 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 168 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 49  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 254 - reality show 
16:00 Esmeralda odc. 71 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 72 - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji odc. 181 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 312 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 115 - serial 
21:00 Outsider - sensacyjny 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 18 - rozrywka 

06:00 To moje życie! 
 odc. 186 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 16 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 17 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 11 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 5 - serial 
13:50 Królowa serc 
 odc. 47 - telenowela 
14:45 Królowa serc 
 odc. 48 - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 24 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 25 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 8 - serial 
18:00 Bibliotekarze odc. 2 - serial 
19:00 Bibliotekarze odc. 3 - serial 
20:00 Pan życia i śmierci - thriller 
22:15 Wasabi - komedia sensacyjna 
00:15 Jaguar - przygodowy 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 78  

08:05 Szlakiem Kolberga 

 odc. 21  kulturalny 

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Mój Nikifor - obyczajowy 

11:00 Wojna domowa 

 odc. 5 - serial 

11:40 Wojna domowa 

 odc. 6 - serial 

12:20 Panna Nikt - dramat 

14:15 Cyrograf dojrzałości - obyczajowy 

15:15 Dranie w kinie odc. 16  

15:50 Mój Nikifor - obyczajowy  

17:35 Studio Kultura - rozmowy 

17:50 Podróż sentymentalna 

 - dokumentalny 

18:55 Mój ojciec Staś - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Z krwi i kości - dramat 

22:30 Pegaz odc. 60  kulturalny 

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 78  

23:40 Jedna scena odc. 66  kulturalny 

00:05 Aria dla atlety 

 - obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 20 - felieton 
06:55 Wszystko dla Polski - Powstanie 
Zamojskie 1942-1944 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 72  
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 8 - serial 
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 8 - serial 
09:45 Stoczniowcy - dokumentalny 
10:20 Dobry człowiek na złe czasy 
 - dokumentalny 
10:50 Mój przyjaciel wróg 
 - dokumentalny 
12:00 Spór o historię 
 odc. 123 - historyczny 
12:40 1819 kg wiary - dokumentalny  
13:40 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
 - historyczny 
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 111 - historyczny  
14:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 112 - historyczny  
15:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 30 - serial 
15:45 Agfa 1939. Podróż w czasy wojny 
 - dokumentalny 
16:55 Koniec Europy - dokumentalny 
17:55 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 11 - serial 
18:50 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 8 - serial 
19:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 38 - historyczny 
19:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 39 - historyczny 
20:25 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:55 Bizancjum: opowieść o trzech 
 miastach odc. 2 - dokumentalny 
22:00 Boża podszewka 
 odc. 14 s. 2 - serial 
23:05 Grudzień ‘70. Interesy władzy 
 - dokumentalny 
00:10 Hannah Arendt - biografi czny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki   
09:25 Sanktuaria polskie 
 - cykl  reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Seniorzy z energią 
 odc. 6 - rozrywka  
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 33 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce  
 ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Yohan - wędrówki dzieci 
 - obyczajowy  
14:25 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie  poradnikowy  
16:30 Z nami bezpiecznie   
16:50 Lekcja zaufania i wdzięczności 
 - dokumentalny  
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Księga Ruth. Podróż wiary 
 - obyczajowy 
23:30 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa - dokument 
 fabularyzowany 

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 204 s. 10 - serial 
06:35 Józef Piłsudski i Żydzi -
  dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 190 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1765 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 506 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 48 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 104 - serial 
14:20 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 15 s. 2 - serial 
15:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 18 - felieton 
15:30 M jak miłość odc. 1339 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 12 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1765 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1766 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial 
21:50 Na sygnale odc. 167 - serial 
22:30 Wielki podryw - komedia 
00:40 Jedyna szansa odc. 2 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 2 - reality show 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 24  - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2149  
10:55 Ukryta prawda odc. 511 - serial  
12:00 Szkoła odc. 253 - serial  
13:00 19+ odc. 127 - serial 
13:30 19+ odc. 128 - serial 
14:00 Szpital odc. 397 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 6 - reality show 
16:00 Szkoła odc. 254 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 512 - serial 
18:00 Szpital odc. 398 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy 
 - wiem czym oddycham odc. 37  
19:50 Uwaga! odc. 5167  reporterów 
20:10 Doradca smaku 
 odc. 27  - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2602 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 32 - teleturniej 
21:30 Mroczna dzielnica - sensacyjny 
23:35 Gra o przeżycie - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News   
08:00 Trudne sprawy odc. 582 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 806 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 807 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
 odc. 87 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 574 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 207 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 708 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2593 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 754 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
 odc. 3535  
16:30 Na ratunek 112 odc. 78 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 66 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2594 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 443 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 482 - serial 
20:40 Bad Boys II 
 - komedia sensacyjna  
23:45 Hotel Marigold - komediodramat 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

15:50 Mój Nikifor 14:10 Sensacje XX wieku

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

Hubert, paryski policjant, wyjeżdża na urlop do Tokio, 
gdzie przed laty przeżył cudowne chwile z utraconą 
ukochaną. Teraz okazuje się, że jest ojcem 19-letniej 
Yumi. Oboje muszą uciekać przed yakuzą.

Ben wybiera się na własny ślub samolotem, który 
rozbija się na lotnisku. Mężczyźnie udaje się przeżyć 
i przy okazji uratować jedną z pasażerek, Sarę. Nie 
będzie mu łatwo dotrzymać słowa ukochanej.

„Podróż przedślubna”
(1999r.) TVN 7 22:45

„Wasabi”
(2001r.) TV Puls 22:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Zapiekanka rybna ze szpinakiem
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
300 g szpinaku mrożonego
500 g filetu z dorsza
150 ml śmietany 30%
50 ml soku z cytryny
100 g startego sera
2 pomidory
6 różyczek brokuł
2 ząbki czosnku
2 jaja
sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Sposób wykonania:
Rybę posyp solą, pieprzem, skrop sokiem 

z cytryny i ułóż w natłuszczonej formie. Szpi-
nak rozmroź, odcedź na sicie. Śmietanę wy-
mieszaj z jajkami, dodaj odsączony szpinak, 
dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową, 
dodaj pokrojony drobno czosnek. Pomidory 
sparz, obierz ze skórki, pokrój na ćwiartki. 
Brokuły zblanszuj i ostudź w zimnej wodzie. 
Rybę przykryj sosem szpinakowym, pokrojo-
nymi pomidorami i brokułami, posyp tartym 
serem. Piekarnik rozgrzej to temperatury 180. 
C, rybę z sosem zapiekaj 20 min. 
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Kacper Ziorkowski
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Wezwanie do zapłaty
ADWOKAT RADZI  Pan Henryk jest rolnikiem i zajmuje się uprawą warzyw, które następnie dostarcza do 
osiedlowych sklepików. Od trzech miesięcy jeden z jego kontrahentów zalega z płatnościami, tłumacząc to 
chwilowymi problemami z płynnością finansową. Pomimo wielu próśb i upomnień, pan Henryk nie może 
odzyskać swoich pieniędzy. Co powinien zrobić? 

Ubezpieczenia

Wigilie firmowe – sezon wyzwań 
Z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na organizację spotkania świątecz-
nego dla swoich pracowników. Duże zainteresowanie usługami cateringowymi 
w tym okresie to także wyzwania i ryzyka dla firm je świadczących. Jak zabezpie-
czyć się przed przykrymi niespodziankami finansowymi i wizerunkowymi?

Serwis Praca.pl przeprowa-
dził badanie, z którego wynika, że 
blisko połowa ankietowanych (49 
proc.) jest przeciwna organizacji 
spotkania wigilijnego w pracyi. 
Jednocześnie jednak pracodawcy 
coraz chętniej organizują firmowe 
wigilie, zapraszając na nie często 
także rodziny pracowników i trak-
tując je jako sposób na integrację 
zespołu, ale też zaprezentowanie 
się z dobrej strony. Takie spotka-
nie ma zwykle podobny przebieg. 
Podziękowania dla pracowników, 
podsumowanie roku działalności 
firmy, życzenia wesołych świąt 
i dzielenie się opłatkiem – to kilka 
z jego podstawowych elementów, 
po których uczestnicy przystępu-

ją do części mniej oficjalnej, czyli 
spożywania przygotowanych po-
traw.

Jako że wigilia firmowa to 
często przedsięwzięcie na kilka-
dziesiąt a nawet kilkaset osób, 
staje się ona dużym wyzwaniem 
logistycznym dla organizatora. 
Tym bardziej, że zamawiającemu 
usługę zależy w tym czasie bar-
dziej niż kiedykolwiek, by spo-
tkanie przebiegło perfekcyjnie. 
Jednym z problemów, z którym 
muszą zmierzyć się organizatorzy 
spotkań wigilijnych dla firm jest 
zapewnienie nie tylko świątecz-
nej atmosfery, ale też odpowied-
niej jakości i płynności obsługi. 
Zdarzają się na przykład sytuacje, 

w których niedopasowana licz-
ba personelu nie jest po prostu 
w stanie zagwarantować obsługi 
na najwyższym poziomie, czego 
efektem jest długie oczekiwanie 
na dania, a co gorsze – na uprząt-
nięcie brudnych naczyń. W przy-
padku przyjęć świątecznych orga-
nizowanych w siedzibach firmy, 
problematyczne staje się również 
zapewnienie odpowiedniej liczby 
np. kieliszków do wina czy wiesza-
ków na okrycia wierzchnie, szcze-
gólnie jeśli na kolację pracownicy 
są zapraszani wraz z osobami to-
warzyszącymi.

Tego rodzaju problemy i wy-
zwania mogą okazać się także 
istotne, jeśli podejmujemy się 
organizacji spotkania w naszej 
restauracji czy hotelu (a tym bar-
dziej, jeśli organizujemy dwie im-
prezy w tym samym czasie). Za-
wsze upewnijmy się, czy jesteśmy 
w stanie zapewnić odpowiednią 
jakość obsługi jednemu czy dwóm 
klientom jednocześnie. Dodatko-
wo, sprawdźmy pojemność szatni 
i liczbę miejsc parkingowych, ja-
kie zapewniamy gościom. Pamię-
tajmy, że pierwsze wrażenie jest 
najważniejsze, dlatego starajmy 
się uniknąć sytuacji, w której go-
ście będą musieli jeździć wokół 
restauracji, szukając miejsca par-

kingowego, a potem dowiedzą się, 
że nie mają gdzie powiesić płasz-
cza. 

Pamiętajmy też, by podpisana 
umowa na świadczenie usług za-
wierała zapis o zaliczce lub zadat-
ku. Ten drugi pozwoli nam zabez-
pieczyć nasze interesy o tyle, że 
w przypadku niewykonania usługi 
z przyczyn leżących po stronie 
klienta będziemy go mogli, w od-
różnieniu od zaliczki, zachować.

Z kolei wybór menu wigilij-
nego zależy oczywiście zawsze od 
klienta, jednak większość z nich 
decyduje się w tym czasie na 
tradycyjne potrawy świąteczne. 
Niemniej bez względu na to, czy 
klient wybierze klasyczne wigi-
lijne potrawy, czy też coś mniej 
tradycyjnego, pamiętajmy by na-
sze menu zawsze zawierało tak-
że propozycje dań dla osób na 
specjalnych dietach, jak np. dieta 
wegetariańska, wegańska czy bez-
glutenowa.

Niestety, nawet najbardziej 
drobiazgowe ustalenia i najlep-
sze przygotowania nie ustrzegą 
nas przed wszystkimi ryzykami. 
Zawsze może się zdarzyć, że np. 
na skutek zalania czy pożaru fir-
ma cateringowa czy restauracja 
nie jest w stanie zapewnić usług, 
do świadczenia których jest zobo-
wiązana. Przed takimi ryzykami 
uchroni nas odpowiednio dobra-
ne ubezpieczenie. Zawsze war-
to też wspomnieć potencjalnym 
klientom o takim zabezpieczeniu, 
które będzie stanowiło dodatko-
wą zachętę do skorzystania wła-
śnie z naszych usług.

– Jednym z zagrożeń jest tu ko-
nieczność odwołania rezerwacji czy 

świadczenia usługi, czy to na skutek 
błędu ludzkiego (np. omyłkowe za-
rezerwowanie jednego terminu dla 
dwóch zlecających) czy zdarzenia lo-
sowego takiego jak zalanie. Zawar-
cie w polisie klauzuli „czyste straty 
finansowe” zapewni nam pokrycie 
roszczeń wynikłych z tego typu nie-
dogodności. W tym wypadku szkoda 
to nie kwota, którą zamawiający już 
wydali, ale koszty dodatkowe, które 
muszą ponieść w związku z zaistnia-
łą sytuacją – mówi Marcin Pabiś, 
dyrektor Biura Ubezpieczeń Ma-
jątkowych Concordii Ubezpiecze-
nia, i dodaje: - Może się też zdarzyć, 
że szatnia restauracji wyda nie ten 
płaszcz, co trzeba, albo że paczka 
pozostawiona na przechowanie 
w szatni ulegnie uszkodzeniu. Tak-
że przed takimi szkodami ochroni 
restauratora odpowiednie ubezpie-
czenie. Wystarczy, że ubezpieczony 
rozszerzy polisę o szkody w rzeczach 
pod kontrolą i zadba o OC za szko-
dy w rzeczach wniesionych. Niezwy-
kle ważną kwestią w ubezpieczaniu 
działalności gastronomicznej jest 
także upewnienie się, że ubezpiecze-
nie OC obejmuje szkody w postaci 
zatrucia.

Pamiętajmy, że jedną z najlep-
szych form reklamy jest zadowo-
lony klient, który często przeka-
zuje informacje o wysokiej jakości 
usług krewnym i znajomym. Z ko-
lei klient niezadowolony na pewno 
nie omieszka podzielić się swoimi 
negatywnymi doświadczeniami 
z otoczeniem. Dlatego tak ważne 
jest zapewnienie odpowiedniej ja-
kości usług, tak by bez względu na 
okoliczności nasz zleceniodawca 
mógł polecić nasze usługi innym 
zainteresowanym.

Pan Henryk, chcąc odzyskać 
należne mu pieniądze, powinien 
w pierwszej kolejności skierować 
do dłużnika wezwanie do zapłaty. 
Może to zrobić sam lub poprosić 
o pomoc adwokata. Zazwyczaj 
pismo sporządzone przez profe-
sjonalistę rzadziej jest ignorowa-
ne i częściej odnosi oczekiwany 
skutek. Należycie sformułowane 
wezwanie pozwala uniknąć po-
stępowania sądowego, które – jak 
powszechnie wiadomo – wiąże 
się z dodatkowymi kosztami. Za-
niechanie drogi sądowej świadczy 
również o lojalności pana Henryka 
wobec człowieka, z którym do tej 
pory prowadził interesy. Uprze-
dza go o tym, jakie kroki zamierza 
podjąć w celu odzyskania swoich 
pieniędzy. W chwili obecnej nie 
ma już obowiązku załączania do 
pozwu potwierdzenia nadania 

wysłanego do dłużnika wezwania, 
aczkolwiek z perspektywy ewen-
tualnego postępowania sądowego 
skierowanie wezwania do dłużni-
ka jest działaniem pożądanym, 
gdyż świadczy o tym, iż wierzyciel 
podjął próbę polubownego zała-
twienia sporu. Nie ma jednego 
określonego wzoru wezwania do 
zapłaty. Pamiętać jednak należy, 

że aby było one skuteczne, a co 
najważniejsze skłoniło dłużnika 
do spłaty zadłużenia, powinno 
być stanowcze, a także zawierać 
konkretne informacje.

adw. Anna Krawczyk-Koźmińska

ElEmEnTy, KTóRE pOWInnO ZAWIERAć pROfEsjOnAlnE 
WEZWAnIE DO ZApłATy:

1. Miejsce i data sporządzenia wezwania.
2. Oznaczenie wierzyciela (imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności 
gospodarczej, adres siedziby, NIP).
3. Oznaczenie dłużnika (imię i nazwisko/nazwa kontrahenta, adres zamieszka-
nia/siedziby).
4. Wskazanie źródła, z jakiego wynika obowiązek ciążący na dłużniku (np. 
umowa, faktura – należy dokładnie opisać jej oznaczenie).
5. Kwota długu (w formie cyfrowej i słownej, można ją ewentualnie powiększyć 
o odsetki za opóźnienie – naliczać je należy od dnia następującego po tym, do 
którego dłużnik miał dokonać zapłaty).
6. Numer rachunku bankowego wierzyciela, na który należy dokonać zapłaty.
7. Termin, w którym dłużnik powinien uregulować należność (wyznaczony przez 
wierzyciela – zazwyczaj jest to 7 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania).
8. Konsekwencje niezapłacenia przez dłużnika należności w terminie (np. skie-
rowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i obciążenie kosztami pro-
cesu dłużnika).
9. Podpis wierzyciela. 

Tak sformułowane wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym na 
adres dłużnika. Jeżeli zignoruje on wezwanie, wówczas pan Henryk powinien 
udać się do adwokata, aby niezwłocznie skierować sprawę na drogę postę-
powania sądowego, gdyż musi on mieć na uwadze, że jeżeli uprzedzą go inni 
wierzyciele, szanse na odzyskanie pieniędzy automatycznie zmaleją. 
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Poznań – nowoczesność i tradycja
TURYSTYKA  Poznań to miasto, które wpisało się w historię Polski. To tu wybuchło zwycięskie po-
wstanie wielkopolskie. Dziś możemy być świadkami prężnego rozwoju tego ośrodka

Co ciekawego możemy zoba-
czyć w stolicy Wielkopolski?

Stary Rynek – główny plac 
miejski wytyczony w 1253 roku 
na kształt kwadratu o boku dłu-
gości 141 metrów. Z rynku wybie-
ga dwanaście ulic. Jest to jeden 
z największych placów w Europie. 
Pierwotnie rynek miał zabudo-
wę drewnianą, ale już około 1500 
roku stały tu kamienice murowa-
ne. Na rynku kwitł handel, któ-
rym kierowali kupcy żydowscy, 
posiadający większość budynków. 
W czasie II wojny światowej głów-
ny plac miasta został niemal cał-
kowicie zniszczony. Odbudowany, 
stał się jedną z głównych atrakcji 
turystycznych. Na rynku zoba-
czymy budynek dawnego ratusza, 
w którym mieści się obecnie Mu-
zeum Historii Miasta Poznań. 
Z tą budowlą związanych jest wie-
le legend, ale chyba najsłynniejsza 
jest ta o dwóch koziołkach. Głosi 
ona, że podczas przygotowywa-
nia obiadu jeden z pomocników 
kucharzy zepsuł potrawę i dla za-
tuszowania swojego błędu posta-
nowił przyrządzić danie z dwóch 
koziołków. Uciekły mu one na 
wieżę ratusza, gdzie bawią się do 
dzisiaj. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia podczas odgrywania hej-
nału poznańskiego pokazują się 
koziołki. Przyciągają one zawsze 
tłumy turystów.

Muzeum historii miasta skła-
da się z wielu sal, które warto 
odwiedzić. Do najciekawszych 
należy zaliczyć Salę Królewską, 
odbudowaną w 1954 roku. Znaj-

dują się w niej portrety królów 
polskich. Następna jest Sala Są-
dowa, w której odbywały się roz-
prawy sądowe. Ciekawe jest tu 
sklepienie lustrzane. Na ścianach 
widnieją alegorie kontynentów: 
Azja – czyli kobieta z kadzidłem 
i głową lwa, Afryka – kobieta 
z sokołem, Europa – postać z gło-
wą konia, Ameryka – Indianin 
z pióropuszem.

Na rynku znajduje się rów-
nież Wielkopolskie Muzeum 
Wojskowe. Istnieje ono od 1919 
roku, z przerwą na okres II woj-
ny światowej. Obecne muzeum 
otwarto w 1963 roku. Możemy tu 
zobaczyć ponad 40 tys. ekspona-
tów. Wystawy pokazują rozwój 
broni i uzbrojenia polskiego od 
X wieku aż do dnia dzisiejszego. 
Najstarszym eksponatem jest 
drewniana łódź z X wieku, wydo-
byta z dna jeziora Lednica.

Zamek Królewski – rezyden-
cja władców polskich, zbudowana 
w XII wieku przez Przemysława II. 
Zamek był wielokrotnie burzony, 
przebudowywany. Jego mury były 
świadkiem wielu wydarzeń histo-
rycznych. Przed II wojną świato-
wą był siedzibą sądu oraz archi-
wum państwowego. Zniszczony 
w trakcie działań wojennych, nie 
mógł doczekać się końca odbudo-
wy. Trwała ona wiele lat. Ostatni 
etap miał finał dopiero w marcu 
2017 roku, kiedy w odbudowanej 
części zamku otwarto Muzeum 
Sztuki Użytkowej.

Muzeum Powstania Wielko-
polskiego – również usytuowane 

na rynku poznańskim. Dokumen-
tuje wybuch i przebieg powstania 
w latach 1918-1919. Przedstawio-
ne są również ruchy niepodle-
głościowe od połowy XIX wieku. 
Ekspozycja jest bardzo dobrze 
zorganizowana, z wykorzysta-
niem najnowszych multimediów.

Park Cytadela – największy 
park w Poznaniu. Utworzony na 
powierzchni 100 hektarów daw-
nego foru Winiary w latach 1963-
1970, uznany za pomnik historii. 
Na jego terenie mieści się wiele 
cmentarzy, m.in. garnizonowy, 
bohaterów radzieckich, wojen-
ny wspólnoty brytyjskiej, a także 
groby powstańców styczniowych 
i wielkopolskich. Są też muzea. 
W Muzeum Uzbrojenia, które zo-
stało założone w latach 60. XX 
wieku, zobaczymy bogatą kolek-
cję sprzętu wojskowego (czołgi, 
samoloty działa samobieżne). 
Kilka razy w roku można wejść 
do czołgu T-34 lub też działa sa-
mobieżnego ISU-122. W Muzeum 
Armii Poznań zwiedzamy stałą 
ekspozycję „Wierni Przysiędze”.

Stare ZOO w Poznaniu – od-
wiedziny w tym miejscu na pew-
no ucieszą najmłodszych. Ogród 
zoologiczny w centrum miasta 
istnieje od końca XIX wieku. Prze-
chodził różne koleje losu. Pod ko-
niec II wojny światowej, na skutek 
pożaru, stracił wielu podopiecz-
nych. Po odzyskaniu niepodle-
głości w 1945 roku część żywych 
zwierząt została zabita. Obecnie 
stare zoo to park, który naprawdę 
warto zobaczyć.

Kierując się do Poznania, 
warto się zatrzymać na Zamku 
w Kórniku. To rezydencja rodów 
Górków i Działyńskich. Początki 
zamku to XV wiek, kiedy to był 
warownią otoczoną fosą i mura-
mi. Przechodził wiele remontów, 
zwłaszcza za panowania rodu 
Działyńskich. Główne wejście 
znajduje się od strony północ-
nej. Strona zachodnia to tarasy 
z widokiem na jezioro. Strona 
wschodnia to neogotycka wieża 
zbudowana z czerwonej cegły. 
Przy wjeździe do zamku znaj-
duje się oficyna oraz wozownia. 
Wnętrza to przepiękne muzeum 
z unikatowymi eksponatami: me-
ble z różnych epok, obrazy, rzeź-
by oraz kolekcje numizmatów 
i militariów. Sala Mauretańska 
nawiązuje do Dziedzińca Lwów 
w Alhambrze. Wieża to natomiast 
zbiory etnograficzne przywiezio-
ne przez Władysława Zamoyskie-
go z Australii i Oceanii. Zamek 
jest siedzibą Biblioteki Kórnickiej 
PAN.

Tekst i fot. (Maw)

Katedra na Ostrowie

Cytadela w Poznaniu obfituje w zabytki militarne

Zamek Cesarski – dziś miejsce kultury

Pałac w Kórniku

Zoo w Poznaniu
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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)

W tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że nie 
będziesz wiedział, w co włożyć ręce. Tu ktoś popro-
si cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które szybko 
trzeba nadrobić. Będziesz zaganiany, zdezorientowa-
ny i zdenerwowany. Tylko spokój może cię uratować. 
Zamiast tracić siły na panikowanie, zabierz się do 
pracy i punkt po punkcie odhaczaj, co już zrobiłeś.

Kolejny raz ktoś z pracy próbuje sobie przypisać twoje 
osiągnięcia. Przyszła pora, by na to zareagować. Na 
chłodno, bez emocji, opracuj plan działania. Jeśli ko-
lejny raz odpuścisz, twoja frustracja będzie narastać. 
Czas powodzenia w sprawach finansowych. Albo 
otrzymasz zaległą premię, albo bez kłopotu i na do-
brych warunkach załatwisz pożyczkę lub kredyt. 

Energia będzie cię rozsadzać. Zaczniesz załatwiać 
wszystkie sprawy jednocześnie i, o dziwo, pora-
dzisz sobie doskonale. Na niwie zawodowej zapre-
zentujesz kilka nowych pomysłów, przekonasz też 
współpracowników do ich realizacji. Spodziewaj się 
zaproszenia na fajną imprezę. Spotkasz tam kogoś, 
kto zawróci ci w głowie. Przygoda gwarantowana.

Uważaj na to, co mówisz. Ktoś bacznie nasłuchuje, 
czym się przechwalasz i za chwilę zacznie odkry-
wać twoje powiązania, co może osłabić twoją po-
zycję zawodową. Masz dużo zalet, nie trzeba  ich 
pompować, by wyróżnić się na tle pracowników. 

Doskonały tydzień. Będziesz pełen sił, bez kłopo-
tu poradzisz sobie z każdym zadaniem. Zyskasz 
uznanie zwierzchników, a to może oznaczać nawet 
premię. Ktoś poprosi cię o radę w ważnej dla niego 
sprawie. Powiedz, co dyktuje ci serce. Pomoże, a ty 
zyskasz wdzięczność.

To, czego ci teraz potrzeba, to zwolnienie tempa. 
I gwiazdy temu sprzyjają. Zaplanuj weekendowy 
wyjazd i wyłącz telefon, albo po prostu zamknij się 
w domu i udawaj, że cię nie ma. Naładujesz akumu-
latory. Niedaleko ciebie jest ktoś, kto czeka na okaza-
nie mu zainteresowania.

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

Rozkwitniesz intelektualnie. Zaczniesz interesować 
się nowymi sprawami, będziesz dużo czytać, dzielić 
się swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przy-
da się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych okazja do gorącego romansu i pokusa 
zdrady. Zastanów się, ile na tym stracisz, a ile zy-
skasz.

Przełożeni postanowią ocenić twoje postępy zawo-
dowe. Przygotuj się do tego. Jeśli kierujesz zespo-
łem, podziel zaległe zadania między współpracow-
ników, by szybko je wykonać. Nie bierz wszystkiego 
na swoje barki. Będziesz miał teraz więcej obowiąz-
ków domowych niż zwykle. Uważaj, by się nie prze-
pracować. Znajdź choć chwilę na relaks, wyjdź na 
spacer, poczytaj.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydo-
wanie gorszy czas. Nic bardziej mylnego. W tych 
niesprzyjających okolicznościach czai się szansa, 
ale musisz ją dostrzec, by móc wykorzystać. Nie idź 
na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko 
się ułoży po twojej myśli. Przed podjęciem decyzji 
upewnij się, że nie kierują tobą tylko i wyłącznie 
emocje.

Udany czas. Nie zabraknie okazji do radości i zabawy. 
Poczujesz się wyluzowany, zrelaksowany, będziesz 
o wiele bardziej tolerancyjny i wyrozumiały niż zwy-
kle. Ktoś poprosi cię, byś został mediatorem między 
zwaśnionymi stronami. Dobrze sobie poradzisz z tym 
niecodziennym zadaniem. Nie wątp w swoje siły ani 
kompetencje.

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie, ani do siebie cudzych pretensji. Nie dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. Ktoś 
da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją od-
rzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.

Kolorowanki dla dzieci
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Mikołajki niepełnosprawnych
GMINA BRZUZE  6 grudnia był miłym dniem dla niepełnosprawnych z gminy Brzuze. Specjalnie dla 
nich, z okazji mikołajek w świetlicy wiejskiej w Brzuzem zostało zorganizowane spotkanie

R E K L A M A

Mikołajki były okazją do spo-
tkania dla niepełnosprawnych 
oraz ich bliskich i opiekunów. 
Osoby z gminy uczestniczące w 
zajęciach środowiskowego domu 
samopomocy spędziły czas na 
wspólnej zabawie. Do elementów 
integracji należało m. in. wła-
snoręczne wykonywanie ozdób 
choinkowych. Z pomocą pracow-
ników GOPS i gości udekorowali 
nimi choinkę. Dla zebranych wy-
stąpili uczniowie. Wiele radości 
przyniosła wizyta świętego Mi-
kołaja. Nie zabrakło miłych słów i 
życzeń od władz gminy, kierownik 

GOPS-u oraz proboszczów parafii 
w Żałem oraz Ostrowitem.

Mikołajkowe spotkanie w 
Brzuzem przygotował GOPS we 
współpracy z wójtem gminy Ja-
nem Koprowskim. Wsparcia orga-
nizacyjnego udzielił urząd gminy 
w Brzuzem.

– Mikołajki osób niepełno-
sprawnych w gminie Brzuze we-
szły już do tradycji – komentuje 
wójt Jan Koprowski. – Są okazją 
do kolejnego spotkania w ciągu 
roku, tym razem w rozpoczyna-
jącej się świątecznej atmosferze. 
Cieszę się, że strojenie choin-

ki własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami, odwiedziny Mikołaja, 
śpiew kolęd i bożonarodzeniowe 
smakołyki wywołały niejeden 
uśmiech. Dziękuję wszystkim 
uczestnikom za udział w tej inte-
gracyjnej zabawie, podczas której 
lepiej się poznajemy w radosnym 
oczekiwaniu na Boże Narodzenie. 
Dziękuję też wszystkim gościom 
i organizatorom, dzięki którym 
poczuliśmy ciepło tych pięknych 
grudniowych świąt. Wszystkim 
życzę Wesołych Świąt.

Daria Szpejenkowska
fot. nadesłane
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Z dziejów samorządu rypińskiego 
(1956-1970)

XX WIEK  Ustawą z marca 1950 roku zlikwidowano w Polsce urząd burmistrza miasta, zastępując 
Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej

Władysław Gumiński. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej. Urodził się w 1919 roku w Okalewie. Przed wojną uzyskał 
wykształcenie w zawodzie szewskim. Już w 1936 roku wstąpił do KZMP, od 
1937 do KPP, w 1941 roku do Organizacji Przyjaciół Związku Radzieckiego, 
a następnie do Organizacji „Młot i Sierp”. Od lutego 1942 roku był członkiem 
PPR, a kiedy w 15 maja tegoż roku powstał Komitet Powiatowy tej partii, 
powołany został do oddziału dywersji. Wszedł również w skład Miejskiej 
Gwardii Ludowej. 12 stycznia 1944 roku został aresztowany przez gesta-
po i osadzony w obozie Mauthausen. W lipcu 1945 roku wrócił do kraju. 
Związał się wówczas z ruchem komunistycznym w szeregach PPR. W 1948 
roku mianowany został kierownikiem Kina „Bałtyk”. W latach 1952-1954 
otrzymał stanowisko wicedyrektora ds. społeczno-wychowawczych Sz-
pitala Powiatowego w Rypinie, a w latach 1956-1960 pełnił funkcję ki-
erownika Wydziału Zdrowia przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Rypinie. W lipcu 1956 roku otrzymał funkcję przewodniczącego MRN, 
a od stycznia do września 1957 roku Przewodniczącego Prezydium PRN 
w Rypinie i I sekretarza KP PZPR. W 1960 roku objął stanowisko prezesa 
Zarządu Spółdzielni Inwalidów w Rypinie, a następnie prezesa Spółdzielni 
Wielobranżowej. Odznaczony został Krzyżem Partyzanckim (1947), 
Odznaką Grunwaldzką (1968), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1969). 1 maja 1979 roku Miejska Rada Narodowa nadała mu tytuł 
Zasłużony dla Miasta Rypina. Zmarł 7 stycznia 1986 roku.

Zdecydowanie większą rolę 
w mieście odgrywała jednak 
Powiatowa Rada Narodowa, 
a szczególnie jej Prezydium 
z przewodniczącym na czele. 
Siedziba urzędu nadal mieści-
ła się w budynku przy ulicy 
Warszawskiej 40. Większość 
spraw miejskich rozpatrywa-
na była w ramach posiedzeń 
Prezydium PRN i sytuacja taka 
utrzymała się w zasadzie do 
1975 roku. Samorządem w mie-
ście była wprawdzie Miejska 
Rada Narodowa, ale jej decyzje 
ograniczane były w znacznym 

stopniu przez Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej.

Miejską Radę Narodową 
Rypina w okres popaździerni-
kowy wprowadzał jej przewod-
niczący Władysław Gumiński, 
powołany na to stanowisko 
po wydarzeniach poznańskich 
w sierpniu 1956 roku w celu 
wyciszenia nastrojów w mie-
ście. Już 3 stycznia 1957 roku 
Gumiński przeszedł jednak na 
stanowisko sekretarza Komi-
tetu Powiatowego PZPR w Ry-
pinie, a funkcję przewodniczą-
cego Prezydium MRN przejął 

Henryk Leśniewski. Urząd ten 
sprawował także krótko, po-
nieważ na sesji 5 października 
1957 rok został odwołany na 
własną prośbę, a jego miejsce 
objął dotychczasowy zastępca 
przewodniczącego, Jan Nowat-
kowski, ale tylko jako pełniący 
obowiązki. 6 listopada 1957 roku 
MRN odwołała ze składu pre-
zydium Jana Nowatkowskiego 
i na stanowisko to wybrano 
Jana Fałkowskiego. Nowym se-
kretarzem został Mieczysław 
Chojnowski. Taki skład Prezy-
dium MRN utrzymał się już do 
kolejnych wyborów do rad na-
rodowych w 1958 roku. W 1957 
roku odbyły się wybory do 
Sejmu i wojewódzkich rad na-
rodowych. W okręgu nr 11, do 
którego należało miasto Rypin, 
z miejsc pozamandatowych 
wystawieni zostali do Sejmu: 
Władysław Gumiński z Rypina 
(PZPR) i Szczepan Rumianek 
z Szafarni (ZSL) i oczywiście 
nie dostali się do parlamentu. 
Do Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Bydgoszczy mandat 
otrzymał z okręgu rypińskiego 
Józef Gardecki (ZSL).

25 stycznia 1958 roku Sejm 
uchwalił nową ustawę o ra-
dach narodowych, która dała 
samorządom znacznie więcej 
uprawnień w planowaniu i za-
rządzaniu gospodarką. 2 lutego 
1958 roku mieszkańcy Rypina 
wybrali 40 radnych: Jana Gło-
wińskiego, Jana Siatkowskie-
go, Antoniego Wiśniewskiego, 
Jan Fałkowskiego, Bogdana 
Szczerkowskiego, Edwarda Na-
górnewicza, Jana Sławińskiego, 
Henryka Bonowicza, Tadeusza 
Krajnika, Jana Redlewskiego, 
Kazimierza Małeckiego, Teresę 
Fałkowską, Mieczysława Choj-
nowskiego, Stefana Jesionkow-
skiego, Stanisława Gabryszew-
skiego, Jana Markuszewskiego, 
Kazimierę Przeczewską, Jana 
Kraszewskiego, Lecha Taborka, 
Stanisława Konojackiego, Tade-
usza Gutkowskiego, Zdzisława 
Ptaszyńskiego, Irenę Rupińską, 
Romualda Wierzchowskiego, 
Szczepana Łydzińskiego, Ja-
nusza Skowrońskiego, Jana 
Grajkowskiego, Stanisława 
Chmurzyńskiego, Kazimie-
rza Kruszyńskiego, Ryszar-
da Pawińskiego, Mieczysława 
Markuszewskiego, Zdzisława 
Nowakowskiego, Czesława Ku-
ligowskiego, Stanisława Dy-

banowskiego, Józefa Bełkow-
skiego, Halinę Ogłodzińską, 
Franciszka Wiśniewskiego, 
Jana Czajkowskiego, Bolesława 
Staśkiewicza i Mieczysława 
Cieplińskiego.

I sesja MRN po wyborach 
odbyła się 13 lutego 1958 roku. 
Przeprowadzono wówczas wy-
bór Prezydium MRN, w skład 
którego weszli: Jan Fałkowski 
jako przewodniczący, Stani-
sław Dybanowski – zastępca 
przewodniczącego, Mieczysław 
Chojnowski – sekretarz, Jan 
Głowiński – członek, Bolesław 
Staśkiewicz – członek. Powo-
łano 9 stałych komisji: finan-
sowo-budżetową, porządku 
i bezpieczeństwa publiczne-
go, budownictwa i gospodar-
ki komunalnej, handlu, kul-
tury i oświaty, zatrudnienia 
i pomocy społecznej, rolną, 
mieszkaniową, mandatową. 12 
maja 1958 roku MRN odwołała 
Mieczysława Chojnowskiego 
z funkcji sekretarza prezydium, 
a powołała na to stanowisko 
Jana Redlewskiego. Wkrótce 
później odwołano także zastęp-
cę przewodniczącego Stanisła-
wa Dybanowskiego, a na jego 
miejsce wybrano Jana Głowiń-
skiego. Skład taki utrzymał się 
do 18 stycznia 1961 roku, kiedy 
to na własną prośbę ustąpił ze 
stanowiska sekretarza Jan Re-
dlewski i funkcję tę objął Zyg-
munt Lewandowski.

W kwietniu 1961 roku od-
były się kolejne wybory do 
Sejmu i rad narodowych. Po-
dobnie jak poprzednio, do Miej-
skiej Rady Narodowej wybrano 
40 radnych. Kandydatów wy-
suwał Front Jedności Narodu, 
a w komunikacie po wyborach 
stwierdzono, że społeczeństwo 
miasta oddało w ponad 99% 
swe głosy na tę listę (innej 
nie było). W skład rypińskiej 
Miejskiej Rady Narodowej we-
szli wówczas: Józef Bełkowski, 
Stanisław Dybanowski, Jan 
Fałkowski, Stanisław Gabry-
szewski, Albin Główczewski, 
Jan Markuszewski, Zenon Mi-
chalski, Edward Nagórnewicz, 
Halina Ogłodzińska, Zdzisław 
Ptaszyński, Bolesław Staśkie-
wicz, Lech Taborek, Antoni 
Wiśniewski, Józef Wróbel, Jan 
Ziółkowski, Tadeusz Gutkow-
ski, Helena Grabowska, Zofia 
Jędrzejewska, Bronisław Kacz-
marski, Zygmunt Lewandow-

ski, Stanisław Borkowski, Jan 
Fałkowski, Jan Gabryszewski, 
Jan Głowiński, Nina Gołąb, Ja-
nina Michalska, Jan Mikulski, 
Zbigniew Nowakowski, Fran-
ciszek Przeczewski, Jan Re-
dlewski, Bogdan Szczerkowski, 
Romuald Wierzchowski, Jan 
Wiśniewski, Czesław Waśkie-
wicz, Zenobia Żołnowska, Jan 
Grajkowski, Stefan Jesionkow-
ski, Janina Klejnowska, Jan 
Kraszewski, Marian Mariański. 
W wyborach do Sejmu z Rypi-
na (okręg 13 z siedzibą w Gru-
dziądzu) wystawiono jako kan-
dydata Adama Piątkowskiego 
(PZPR), inspektora oświaty, 
jednak na tzw. miejscu poza-
mandatowym.

27 kwietnia 1961 roku, na 
I sesji nowo wybranej Rady, 
powołano Prezydium MRN 
w składzie: Jan Fałkowski – 
przewodniczący, Jan Głowiński 
– zastępca przewodniczącego, 
Zygmunt Lewandowski – se-
kretarz prezydium, Bolesław 
Staśkiewicz – członek prezy-
dium, Jan Kraszewski – czło-
nek prezydium. Powołano tak-
że komisje stałe rady: finansów, 
budżetu i planu – przewodni-
czący Stanisław Dybanowski, 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego – przewodniczący 
Edward Nagórnewicz, miesz-
kaniową – przewodniczący 
Halina Ogłodzińska, gospodar-
ki komunalnej i budownictwa 
– przewodniczący Jan Graj-
kowski, handlu i zaopatrze-
nia – przewodniczący Tadeusz 
Gutkowski, zdrowia i opieki 
społecznej – przewodniczący 
Jan Mikulski, rolna – przewod-
niczący Antoni Wiśniewski, 
kultury i oświaty - przewod-
niczący Romuald Wierzchow-
ski. W składzie takim Prezy-
dium MRN pracowało do 7 lipca 
1962 roku, kiedy to odwołano 
Zygmunta Lewandowskiego 
z funkcji sekretarza, a na jego 
miejsce powołano Henryka 
Grabowskiego. Już 25 kwiet-
nia 1963 roku sekretarzem 
prezydium został Aleksander 
Czarnecki. 11 marca 1965 roku 
odwołany został na własną 
prośbę z funkcji Przewodniczą-
cego MRN Jan Fałkowski i sta-
nowisko to powierzyła Rada Ja-
nowi Rupińskiemu. Było to już 
jednak na kilka miesięcy przed 
nowymi wyborami do rad na-
rodowych.
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30 maja 1965 roku odbyły się 
kolejne wybory do Sejmu i rad 
narodowych. Wybrano wówczas 
Miejską Radę Narodową w Ry-
pinie w składzie: Włodzimierz 
Jasiński, Stanisław Sławkowski, 
Zofia Czajkowska, Czesław Waś-
kiewicz, Jan Grajkowski, Flo-
rentyna Grabowska, Romuald 
Wierzchowski, Bolesław Staś-
kiewicz, Antoni Wiśniewski, Zo-
fia Suchecka, Irena Piotrowska, 
Stefan Jesionkowski, Jan Mar-
kuszewski, Jan Głowiński, Irena 
Gontarek, Zdzisław Ptaszyński, 
Janina Michalska, Jan Wilkanow-
ski, Janina Klejnowska, Marian 
Mariański, Tadeusz Gutkowski, 
Aleksander Czarnecki, Helena 
Grabowska, Henryk Dedoński, 
Józef Wilkosz, Albin Główczew-
ski, Bronisław Kuczmarski, Józef 
Bytner, Edward Warszawski, Lu-
cjan Niedbalski, Stanisław Dyba-
nowski, Stanisław Gabryszewski, 
Franciszek Przeczewski, Józef 
Michalski, Edward Nagórnewicz, 
Piotr Reszkiewicz, Stefan Rogac-
ki, Jan Rupiński, Michał Hryn-
kiewicz, Tadeusz Łukaszew-
ski. Na I organizacyjnej sesji 5 
czerwca 1965 roku Miejska Rada 
Narodowa wybrała Prezydium 
MRN w składzie: Jan Rupiński – 
Przewodniczący Prezydium, Jan 
Głowiński, zastępca przewodni-
czącego, Aleksander Czarnecki – 
sekretarz, Bolesław Staśkiewicz 
i Stefan Rogacki – członkowie 
Prezydium. W wyborach do Sej-
mu 1965 roku z Rypina (okręg 13 
z siedzibą w Grudziądzu) wysta-
wiono jako kandydata Stanisła-
wa Zasimowicza (PZPR), wów-
czas nauczyciela w rypińskim 
LO, jednak na tzw. miejscu poza-
mandatowym.

Samorząd z lat 1965-1969 
przeprowadził wiele inwestycji 
w mieście, szczególnie w okre-
sie obchodów 900-lecia Rypina 
w 1966 roku. Gruntownie zmie-
niono wygląd ulic i chodników, 

zapoczątkowano asfaltowanie 
dróg miejskich. Rozpoczęto budo-
wę przedszkola przy ulicy Młyń-
skiej. Przebudowano gruntownie 
most na Rypienicy przy ulicy 
Kościuszki. Powstały nowe pawi-
lony usługowe przy ulicy Mław-
skiej, Warszawskiej i Nowym 
Rynku, należące do Spółdzielni 
Wielobranżowej, Spółdzielni In-
walidów i PSS. Rozpoczęto budo-
wę budynku administracyjnego 
Spółdzielni Inwalidów przy ulicy 
Mławskiej oraz ZGM przy Orzesz-
kowej. Rozbudowano budynek 
należący do Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej przy uli-
cy Warszawskiej. Uruchomiono 
w Rypinie Rejon Energetyczny 
i wprowadzono do planu budo-
wy Rozlewnię Gazu Płynnego. 
Z inicjatywy MRN podjęto wie-
le czynów społecznych, m. in. 
w ten sposób położono sieć wo-
dociągową przy ulicach Piaski, 
Bojowników PPR, Polnej, Ogrodo-
wej. W czynie społecznym wy-
konano widownię przy Muszli 
Koncertowej, pomnik 900-lecia 
Rypina, zelektryfikowano osady 
Bielawy i Kostrzał, zbudowano 
w znacznej części Dom Nauczy-
ciela i przedszkole przy ulicy 
Młyńskiej. Rada odbyła w tej ka-
dencji 40 posiedzeń, a Prezydium 
MRN 76. Miejskiej Radzie Naro-
dowej podporządkowane były 
jednak tylko w mieście MPGK, 
MPRB i ZGM. Pozostałe zakłady 
w mieście kontrolowała Powia-
towa Rada Narodowa.

Wybory z 1 czerwca 1969 roku 
wyłoniły 40 radnych następnej 
Miejskiej Rady Narodowej w Ry-
pinie. Przez kolejne 4 lata w Ra-
dzie zasiadali: Jan Głowiński, 
Irena Piotrowska, Albin Głów-
czewski, Stanisław Dybanowski, 
Irena Gontarek, Zygmunta Boja-
nowska, Stefan Lewandowski, 
Bronisław Czarnecki, Roman 
Stankowski, Bolesław Staśkie-
wicz, Marian Skrok, Franciszek 

Przeczewski, Jan Rupiński, Ta-
deusz Małecki, Stefan Jesion-
kowski, Marian Siatkowski, Jan 
Grajkowski, Józef Wilkosz, Fran-
ciszek Lipski, Józef Borek, Janusz 
Marynowski, Jan Markuszew-
ski, Stanisław Gabryszewski, 
Jan Bartoszyński, Czesław Waś-
kiewicz, Bronisław Kuczmarski, 
Włodzimierz Goślicki, Euzebiusz 
Śliwiński, Helena Garbowska, 
Aleksander Czarnecki, Mieczy-
sław Ratajczak, Zofia Czajkow-
ska, Stanisława Stasiak, Henryk 
Dedoński, Stefan Rogacki, Jani-
na Klejnowska, Adam Kubiak, 
Józef Bytner, Tadeusz Bojarski, 
Władysław Sobierajski. Radni na 
pierwszej sesji 13 czerwca 1969 
roku złożyli ślubowanie o treści: 
Ślubuję uroczyście jako radny 
pracować dla dobra narodu pol-
skiego i pogłębiać jego jedność, 
przyczyniać się do umacnia-
nia więzi władzy państwowej 
z ludem pracującym, troszczyć 
się o jego sprawy, nie szczędzić 
swoich sił dla wykonania zadań 
Rady Narodowej.

Sposób przeprowadzenia 
tzw. kampanii i samych wybo-
rów, omówiony przez przewod-
niczącego Miejskiego Komitetu 
Frontu Jedności Narodu Mariana 
Skroka na I sesji, pokazuje wystę-
pującą nadal socjalistyczną farsę 
wyborczą. Społeczeństwo Rypi-
na zdało obywatelski egzamin 
i wypełniło patriotyczny obo-
wiązek – czytamy w sprawozda-
niu z wyborów 1969 roku. Zgod-
nie z ordynacją wyborczą partie 
polityczne wytypowały 52 osoby 
na kandydatów do MRN. Listy 
zawierały tzw. miejsca manda-
towe, z których, ze względu na 
przyjęty sposób głosowania bez 
skreśleń, automatycznie wcho-
dziło się do rady. Kandydaci byli 
następnie przedmiotem dys-
kusji na zebraniach partyjnych 
przy udziale przedstawicieli 
Miejskiego Komitetu Frontu Jed-

ności Narodu. Uczestniczyli tak-
że w spotkaniach z wyborcami. 
Miasto podzielono na obwody 
głosowania w siedzibach: Domu 
Rzemiosła, Szkole Podstawowej 
nr 1, Straży Pożarnej i Liceum 
Ogólnokształcącym. Obwód gło-
sowania był także w szpitalu. 
Na kilka dni przed wyborami 
wyłożono listy wyborców, któ-
rych sprawdzanie przez miesz-
kańców Rypina traktowane 
było prawie na równi z wybo-
rami, a udział społeczeństwa 
oceniany w sposób procentowy. 
Okazało się, że listy sprawdziło 
97% mieszkańców, co uznano za 
niezbyt zadowalające. W ostat-
nim dniu przed wyborami w za-
kładach pracy zorganizowane 
zostały masówki, w których, 
jak podano w sprawozdaniu, 
wszyscy poparli program Frontu 
Jedności Narodu i zamanifesto-
wały słuszność polityki naszej 
partii, a były wypadki, że załogi 
postanowiły masowo w godzi-
nach rannych oddać swoje głosy 
na program i kandydatów FJN. 
Należy dodać, że był to jedyny 
program. 1 czerwca lokale wy-
borcze otwarte były od godziny 
6 do 22. Osoby starsze i chore 
dowożone były do lokalu głoso-
wania samochodami. W komu-
nikacie powyborczym podano, 
że w wyborach w Rypinie wzięło 
udział 99,8% wyborców, a wynik 
ten był lepszy od poprzednich 
o 0,2%. Prawie wszyscy oddali 
głosy bez skreśleń. Zanotowane 
zostały osoby, które skorzysta-
ły z pomieszczenia za kotarą, 
ale przypadki te określono jako 
sporadyczne. Do Rady wybrano 
z PZPR – 23 osoby, ZSL 3, SD 4, 
bezpartyjnych 10. Na 40 radnych 
25 było pracownikami umysło-
wymi, w tym 3 nauczycieli, 4 
sprzedawców, 1 lekarz, 6 robotni-
ków, 7 rzemieślników. 1 czerwca 
1969 roku odbyły się także wy-
bory do Sejmu. Z Rypina (okręg 

13 z siedzibą w Grudziądzu) nie 
wystawiono tym razem żadne-
go kandydata. Na tzw. miejscu 
pozamandatowym znalazł się 
z powiatu Stanisław Jankowski, 
członek prezydium GRN w Świe-
dziebni.

Pierwszą sesję po wyborach 
otworzył Jan Rupiński, dotych-
czasowy Przewodniczący MRN. 
Wybory nowego przewodniczą-
cego rady były przeprowadzane 
w tzw. demokratyczny sposób. 
Przewodniczący Komitetu Miej-
skiego Frontu Jedności Narodu 
Marian Skrok, jednocześnie se-
kretarz KP PZPR, zgłosił kandyda-
tury: na przewodniczącego MRN 
Jana Rupińskiego, zastępcę prze-
wodniczącego Jana Głowińskie-
go, sekretarza Aleksandra Czar-
neckiego i członków prezydium: 
Stefana Rogackiego i Bolesława 
Staśkiewicza. Wybrano komisję 
skrutacyjną, przeprowadzono 
wybory, w których oczywiście 
wszyscy radni poparli wniosek. 
Nowo wybranemu przewodni-
czącemu nie pozostało nic in-
nego, jak tylko podziękować za 
wybór. Następnie radny Albin 
Główczewski zgłosił kandyda-
tów, uzgodnionych wcześniej, 
na przewodniczących komisji. 
Przewodniczącym komisji za-
opatrzenia ludności został Ta-
deusz Małecki, komisji zdrowia, 
opieki społecznej i zatrudnie-
nia Marian Siatkowski, komisji 
oświaty i kultury Franciszek 
Przeczewski, komisji budżetu 
i finansów Bolesław Staśkiewicz, 
komisji ochrony porządku i bez-
pieczeństwa publicznego Albin 
Główczewski, komisji budow-
nictwa i gospodarki komunalnej 
Stanisław Dybanowski. W skład 
każdej z komisji dokooptowano 
osoby spoza rady, a związane za-
trudnieniem w mieście z tema-
tyką jej pracy.

Piotr Gałkowski

Jan Rupiński. Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej. 
Urodził się w 1925 roku w Łapinożu. Od 1953 roku pracował 
w Państwowym Związku Gminnych Spółdzielni w Brod-
nicy, a od 1961 roku w Rypinie. W 1963 roku wybrany 
został Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Ry-
pinie i funkcję tę pełnił do 1971 roku. Następnie pracował 
w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rypinie, a od 
1977 roku na stanowisku prezesa GS w Rogowie. W 1977 
roku zatrudniony został w Fabryce Akcesoriów Meblow-
ych w Rypinie. Na emeryturę przeszedł w 1985 roku. 
Zmarł w 1999 roku.

Jan Fałkowski. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. 
Urodził się w 1930 roku w Linnem koło Rypina. W okresie wojny ukończył 
szkołę podstawową a następnie średnią ogólnokształcącą szkołę zawodową 
w Suszu. W latach 1950–1953 odbywał zawodową służbę wojskową 
w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Warszawie. W 1957 roku zamieszkał 
w Rypinie, gdzie otrzymał funkcję zastępcy kierownika Wydziału Zdrow-
ia. W listopadzie tegoż roku wybrany został przewodniczącym Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Rypinie. W 1965 roku zrezygnował z funkcji 
przewodniczącego i przeszedł do pracy w Zarządzie Powiatowym Ligi 
Obrony Kraju. W 1966 roku mianowany został na stopień porucznika. Do 
końca lat osiemdziesiątych pracował jako kierownik Biura i Oddziału Ligi 
Obrony Kraju w Rypinie i jednocześnie Prezes Ligi Przyjaciół Żołnierza 
i Związku Inwalidów Wojennych oraz działacz Klubu Oficerów Rezerwy. 
Był także aktywnym działaczem Związku Harcerstwa Polskiego, pełniąc 
między innymi funkcję Komendanta Hufca ZHP w Brodnicy, kierował 
także punktem szkoleniowym dla opiekunów drużyn harcerskich w Ry-
pinie, obejmującym powiat Brodnica, Rypin i Lipno. Posiadał stopień pod-
harcmistrza. W latach 1962-1973 pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rypinie. W 1974 roku mianowany został do stopnia kapitana, 
a po zakończeniu pracy w LOK, w tymże stopniu przeniesiony do rezer-
wy. W 1982 roku wyróżniony Złotą Odznaką Za Zasługi Dla Województwa 
Włocławskiego, w 1982 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami wojskow-
ymi i medalami Zarządu Głównego LOK, w 1994 roku „Za Szczególne 
Zasługi na Rzecz Ligi Obrony Kraju”. Po zakończeniu pracy zawodowej 
realizował swoją pasję, zainteresowanie i umiłowanie do starych zegarów, 
prowadząc działalność rzemieślniczą jako mistrz zegarmistrzowski. Zmarł 
4 października 2002 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym 
w Rypinie. Pozostawił synów: Janusza, i Andrzeja, generała broni, doktora 
nauk ekonomicznych, przedstawiciela Polski przy Komitetach Wojskow-
ych NATO i Unii Europejskiej. 



Różne

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

Usługi

Transport koni, krów i innych zwierząt na te-
renie całej Polski. Atrakcyjne stawki i fachowe 
podejście. Tel. 669 450 043

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). OBLADREX 
Golub-Dobrzyń, tel. 604 517 964

Kupię/Sprzedam

Sprzedam świetlówki energooszczędne i ledo-
we. Tel. 792 544 832

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

Rolnictwo

Sprzedam 2,52 ha ziemi w miejscowości Klo-
nowo, gmina Zbójno. Tel. 507 665 029, 507 
618 304

Sprzedam ziemię 3 ha, 3 klasa, 620 tyś. Cie-
chocin, Tel. 605 419 253
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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

Usługi

Kupię/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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Ambroży Bogucki
(11 sierpnia 1921 – 3 grudnia 2017)

IN MEMORIAM  7 grudnia na cmentarzu parafialnym w Fordonie pożegnano Ambrożego Boguckiego, Za-
służonego dla Rypina, byłego dyrektora rypińskiego Liceum Ogólnokształcącego, dobrego i mądrego człowie-
ka, uznanego historyka

Ambroży Bogucki urodził się 
w 1921 roku w Solcu Kujawskim. 
W 1949 roku uzyskał dyplom ma-
gistra praw na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
w 1952 dyplom magistra historii, 
w 1968 doktorat z historii rów-
nież na UMK. W 1945 roku rozpo-
czął pracę jako nauczyciel w Ka-
mieńcu i Siniarzewie w powiecie 
aleksandrowskim. W 1950 roku 
zatrudniony został w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rypinie, 
gdzie uczył historii do 1981 roku. 
W latach 1956-1961 i 1967-1972 
pełnił także funkcję dyrektora 
szkoły, a następnie wicedyrek-
tora. W 1981 roku przeszedł na 
emeryturę. W 1980 roku był jed-
nym z organizatorów Muzeum 
Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. 
Jest autorem ponad 40 publikacji, 
w tym książek Komes w polskich 
źródłach średniowiecznych (1972), 
Polskie nazwy rycerstwa w śre-
dniowieczu (2001) oraz artykułów 
poszerzających wiedzę z zakresu 
historii średniowiecznego Rypi-

na: Powiat rypiński w średniowie-
czu (do połowy XV wieku) (1967), 
Grody a osadnictwo drobnorycer-
skie w ziemi dobrzyńskiej (1972), 
Z dziejów Rypina. Sprawa auten-
tyczności dwóch dokumentów z XIV 
wieku (1974), Kasztelania i powiat 
rypiński w średniowieczu (1992). 
Odznaczony został Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej (1980) 
i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1982). W 1995 
roku Rada Miasta Rypina nadała 
mu tytuł „Zasłużony dla Miasta 
Rypina”.

Po raz pierwszy poznałem 
Ambrożego Boguckiego w 1976 
roku, kiedy zdawałem egzamin 
maturalny z historii i był wów-
czas przewodniczącym komisji. 
Po studiach, od 1980 roku, wie-
lokrotnie zapraszany byłem do 
jego małej kawalerki, znajdującej 
się przy budynku Liceum Ogól-
nokształcącego, a od począt-
ku lat dziewięćdziesiątych, gdy 
przeprowadził się do Bydgoszczy, 
do mieszkania przy ulicy Szarych 

Szeregów. Prowadziliśmy zawsze 
długie rozmowy na tematy hi-
storyczne. Zawdzięczam Mu 
wprowadzenie mnie do badań 
nad dziejami średniowiecznego 
Rypina. Często recenzował moje 
artykuły z tej tematyki, wpro-
wadzając cenne uwagi i pisząc 
do mnie w związku z tym wie-
lostronicowe, bardzo szczegóło-
we listy. Dysponował ogromną 
wiedzą w zakresie historii prawa 
polskiego, doskonale znał łaci-
nę średniowieczną. Pozostawił 
znaczny, niezwykle cenny doro-
bek naukowy z dziedziny medie-
wistyki, uznawany wśród najbar-
dziej znanych historyków Polski 
(przedstawię w szerokim biogra-
mie, który przygotowuję do naj-
bliższego Rocznika Muzeum Zie-
mi Dobrzyńskiej). Zawsze będę 
pamiętać o Jego wielkiej erudy-
cji, ale szczególnie o ogromnej 
życzliwości i niezwykłej wprost 
skromności.

Piotr Gałkowski

In Memoriam

Roman Piotrowski
(24 września 1928 – 28 listopada 2017)

28 listopada 2017 roku zmarł Roman Piotrowski, Zasłużony dla Miasta Rypina, były dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, badacz dziejów 
powiatu rypińskiego, ale przede wszystkim szanowany, dobry i prawy człowiek.

Roman Piotrowski urodził się 
w 1928 roku w Rypinie. Ponieważ 
w 1942 roku rodzice jego podpisali 
volkslistę, po zakończeniu wojny 
został internowany przez NKWD 
do Związku Radzieckiego, skąd 
wrócił w październiku 1945 roku. 
W 1949 roku zatrudniony został 
w Inspektoracie Oświaty w Rypi-
nie jako organizator wypoczynku 
letniego dzieci. W 1950 roku za-
mieszkał w Rzykach w powiecie 
wadowickim, gdzie podjął pracę 
jako nauczyciel i ożenił się z Ire-
ną Śliwą. W 1952 roku ukończył 
Liceum Pedagogiczne w Bielsku-
Białej i w rok później powołany 
został na stanowisko kierownika 
Szkoły Podstawowej w Zagórzu, 
w powiecie wadowickim. W 1956 
roku wrócił z rodziną do Rypina 
i w następnym roku zatrudnio-
ny został jako kierownik biblio-
teki pedagogicznej. Na stanowi-
sku tym pracował do emerytury 
w 1985 roku.

W latach sześćdziesiątych, 

pełniąc funkcję społecznego 
opiekuna zabytków archeolo-
gicznych w powiecie rypińskim, 
przyczynił się do podjęcia badań 
wykopaliskowych w Janowie koło 
Świedziebni, w Skrwilnie, gdzie 
odkryto skarb z XVII wieku oraz 
w Starorypinie. W 1965 roku był 
jednym z założycieli Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Rypińskiej, 
pełniąc następnie przez wiele lat 
funkcję sekretarza tej organizacji. 
W 1968 roku był współtwórcą Re-
gionalnej Izby Pamięci Narodowej 
zlokalizowanej w budynku „Domu 
Kaźni” przy ulicy Warszawskiej. 
Przyczynił się do szczególnego 
rozwoju historiografii Rypina. Był 
prekursorem badań naukowych 
w zakresie dziejów miasta, pu-
blikując swoje liczne artykuły już 
od 1967 roku (Powiat rypiński na 
przełomie XIX i XX wieku, (w:) Szkice 
rypińskie). Pozostawił duży doro-
bek naukowy, który przedstawię 
w szerokim biogramie przygoto-
wywanym do najbliższego Rocz-

nika Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. 
Za pracę zawodową i społeczną 
odznaczony został Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1983), nagrodami Ministra 
Oświaty (1976, 1984), Medalem Mi-
kołaja Kopernika za pracę w dzie-
dzinie ochrony zabytków (1975).

Romana Piotrowskiego po-
znałem bliżej w czasie moich stu-
diów, kiedy odwiedzałem Biblio-
tekę Pedagogiczną. Zaszczepiał 
mi stopniowo zainteresowanie 
historią Rypina. Przez następne 
ponad trzydzieści lat, od 1980 
roku jeździliśmy po wszystkich 
archiwach i bibliotekach Polski, 
zbierając materiały do wielu pu-
blikacji naukowych. Był moim 
serdecznym przyjacielem i spę-
dziliśmy w tym okresie tysiące 
(!) godzin na rozmowach histo-
rycznych. Czytał szczegółowo 
wszystkie moje prace przed dru-
kiem, przekazując cenne i szczere 
uwagi. Prosił mnie także zawsze 
o recenzje swoich książek i arty-

kułów. Często mimo 
różniącego nas wieku 
wspólnie jeździliśmy 
na ryby.

Pożegnanie Ro-
mana Piotrowskiego 
z udziałem sztan-
daru Rady Miasta 
odbyło się 1 grudnia 
w kościele parafii św. 
Stanisława Kostki, 
a następnie na cmen-
tarzu parafialnym 
w Rypinie. Odeszła od 
nas osoba niezwykle 
zasłużona dla Rypina, 
ale przede wszyst-
kim dobra, mądra, 
pogodna, wrażliwa 
na sprawy społecz-
ne, gotowa pomagać 
wszystkim. Z Jego 
odejściem straciłem 
niewątpliwie bez-
powrotnie cząstkę 
samego siebie.

Piotr Gałkowski



Dzieci w pięknych strojach 
zaprezentowały piosenki o tema-
tyce świątecznej i zimowej, wpro-
wadzając obecnych w magiczny 
nastrój. Jury w składzie: kierow-
nik ds. artystycznych Justyna 
Motylewska, inspektor ds. oświa-
ty Danuta Szymańska oraz prze-
wodnicząca rady rodziców Alicja 
Pawłowska miało bardzo trudne 
zadanie, gdyż dzieci zaprezento-
wały bardzo wysoki poziom arty-
styczny.

Wśród dzieci młodszych 
pierwsze miejsce zajęła Amelia 
Andrzejczak ze Skrwilna, która 

zaprezentowała utwór „Pastorał-
ka – kołysanka”. Na drugim miej-
scu uplasowało się trzech wyko-
nawców – Paulina Piotrowska 
(„Tup, tup, po śniegu”) i Dominik 
Krawcewicz (Świeć, gwiazdeczko, 
świeć”)  z Okalewa oraz Maria Ol-
szewska („Kolorowe święta”) ze 
Skrwilna.

Wśród dzieci starszych wy-
grana powędrowała do: Julii Kę-
sickiej („Świetliska kolęda”) oraz 
Zofii Olszewskiej („A tu już świę-
ta”) ze Skrwilna. Drugie miejsce 
ex aequo zajęły: Samantha Rut-
kowska („7 reniferów”) i Domini-

ka Staniszewska („Zaczarowany 
worek Mikołaja”) z Okalewa, zaś 
na trzecim miejscu uplasowali 
się: Maria Aranowska („Kocha-
ny Mikołaj”) z Okalewa i Szymon 
Milewski („Już gwiazdeczka”) ze 
Skrwilna.

Dzieci otrzymały pamiątko-
we dyplomy oraz nagrody w po-
staci książek i puzzli. Po wystę-
pach na wszystkich czekał słodki 
poczęstunek. Organizatorkami 
muzycznego spotkania były na-
uczycielki: Anna Kowalska oraz 
Aneta Jeżewska.

(ak), fot. nadesłane

Skrwilno  Odwiedziny gwiazdora

Przedszkolaki wraz z uczniami klas I-III Zespołu Szkół w Skrwilnie 
były bardzo grzeczne, dlatego 6 grudnia odwiedził je długo oczeki-
wany gość, który przyniósł im upragnione podarki. Dzieci śpiewały 
świętemu piosenki oraz recytowały wierszyki. Wielką frajdą było 
zrobienie sobie z Mikołajem pamiątkowych zdjęć.

Fot. nadesłane
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znów pomogli 
zwierzętom

rYPin  Uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie po raz kolej-
ny zorganizowali zbiórkę dla opuszczonych, chorych i samot-
nych zwierząt

Skrwilno

Muzyczne spotkanie
8 grudnia w Zespole Szkół w Skrwilnie odbył się Przegląd Piosenki Dziecięcej. 
Wzięły w nim udział przedszkolaki ze Skrwilna oraz Okalewa.

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

Akcja po raz pierwszy odbyła 
się w ubiegłym roku szkolnym. 
Od tamtego czasu wolontariusze 
z „Chełmickiego” nabrali jeszcze 
większej wprawy w działalności 
społecznej i organizują zbiórki 
cyklicznie. Właśnie zakończyła się 
kolejna, przedświąteczna.

– Wolontariuszom z Chełmic-

kiego wystarczy hasło rzucone 
przez opiekunkę Szkolnego Koła 
Wolontariatu Monikę Dombrow-
ską i działają natychmiast – opo-
wiada Agnieszka Czajkowska z ZS 
nr 3. – Tak było i tym razem. Au-
torki i pomysłodawczynie akcji 
„Paka dla zwierzaka” postanowi-
ły pomóc kolejnym zwierzętom. 

Zbiórkę karmy suchej, posiłków 
w puszkach, witamin i odżywek 
przeprowadzono najpierw w ma-
cierzystej szkole, potem także 
wśród młodszych uczniów z innej 
szkoły i z przedszkola. Nauczy-
cielki ZS3: Monika Dombrowska 
i Małgorzata Wysocka (obie są 
miłośniczkami zwierząt i mają 
w domach własne pupile) wybrały 
się ze swoimi wolontariuszami do 
zaprzyjaźnionej „Jedynki” (Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Rypinie) oraz 
do  Przedszkola Miejskiego nr 2 
w Rypinie. Najmłodszym uczniom 
z klasy Ia w „Jedynce” i przedszko-
lakom zaprezentowany został naj-
pierw specjalny program eduka-
cyjny dotyczący praw zwierząt.

Później zostały przeprowa-
dzone także konkursy i zabawy dla 
najmłodszych. W obu placówkach 
odbyła się także zbiórka karmy. 
Produkty trafią do psów i kotów, 
znajdujących się pod opieką jed-
nego z toruńskich hospicjów. 

(ToB)
fot. nadesłane

Nie jesteś na sprzedaż
W ubiegłym tygodniu młodzież z gimnazjum miej-
skiego i liceum plastycznego wzięła udział w spotka-
niu na temat handlu ludźmi. 

Rypin 

Spotkanie  poprowadziła ko-
misarz Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Bydgoszczy Monika Her-
mann, specjalista zajmujący się 
m.in. tematyką  prewencji, prze-
mocy, rodzinnej interwencji kry-
zysowej i handlu ludźmi. 

– Wtorkowe spotkanie było 
kontynuacją działań zapoczątko-
wanych w maju i czerwcu 2017 
roku w Zespole Szkół Miejskich 
– tłumaczy Iwona Zaniecka. – 
W Gimnazjum im. J. Wybickie-
go i Liceum Plastycznym, we 
wszystkich klasach, zostały prze-
prowadzone zajęcia warsztatowe 
prowadzone przez nauczyciela 
szkoły, siostrę Krzysztofę, współ-
pracującą od kilkunastu lat z Fun-

dacją Przeciwko Handlowi Ludźmi 
i Niewolnictwu La Strada.

Komisarz rozmawiała z mło-
dzieżą klas III gimnazjum oraz 
licealistami. W drugiej części pre-
lekcji zaproszono także pedago-
gów i psychologów wszystkich 
rypińskich placówek oświatowych 
oraz pracowników PCPR w Ry-
pinie. Uczniowie dowiedzieli się, 
jak postępować przy planowaniu 
wyjazdu zagranicznego oraz jak 
zachowywać się w przypadku 
znalezienia się w niebezpieczeń-
stwie. Wszystkim spotkaniom 
przyświecało hasło „Nie jesteś na 
sprzedaż”. 

(ToB)
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Najlepsi okazali się samorzą-
dowcy z gminy Wąpielsk, drugie 
miejsce zajęła drużyna rodziców, 
trzecie ekipa gimnazjum, czwarte 
miejsce przypadło drużynie AMP 
Futbol. Wszystkie mecze sędzio-
wał Jarosław Śliwiński. Specjalne 
podziękowania za organizację na-
leżą się Mariuszowi Albrechtowi 
i Arturowi Stolikowskiemu oraz 
Iwonie Stefańskiej, Edycie Krzy-

kalskiej i Karolinie Trędewicz. 
Puchary i nagrody wręczali: wójt 
gminy Wąpielsk Dariusz Górski, 
Agnieszka Matyjasik – sekretarz 
UG w Wąpielsku oraz dyrektor 
szkoły. Duże brawa zebrały tań-
czące w przerwach uczennice na-
szej szkoły.

(red), fot. Edyta Krzykalska
/Weronika Giemza

W turnieju minisiatkówki 
wzięli udział uczniowie wszyst-
kich szkół podstawowych z tere-
nu gminy Brzuze, których do boju 
zagrzewał zespół szkolnych che-
erleaderek z Radzynka. W kate-

gorii dziewcząt pierwsze miejsce 
zdobyły uczennice z Radzynka, na 
kolejnych miejscach uplasowa-
ły się dziewczęta z Ostrowitego, 
Ugoszcza i Trąbina. Wśród chłop-
ców najlepsi okazali się uczniowie 

z Ostrowitego, drugie miejsce 
wywalczyli uczniowie z Radzyn-
ka, trzecie z Trąbina, a czwarte 
z Ugoszcza.

(ak), fot. nadesłane

Liga Centralna to ogólnopol-
skie halowe rozgrywki, w któ-
rych od 2009 roku biorą udział 
zespoły z pierwszej i drugiej ligi 
oraz rypiński Staś. W miniony 
weekend zawodnicy zainauguro-
wali nowy sezon.

W pierwszym spotkaniu 
Staś walczył jak równy z rów-
nym z UKS-em Lutkówka, ale 
ostatecznie przegrał 2:3. Na listę 
strzelców po stronie rypińskiego 
zespołu wpisali się: Hubert Pio-

trowski i Mirosław Tomaszew-
ski. W drugim pojedynku nasi 
0:2 ulegli Tarnowskim Górom, 
a w ostatnim starciu musieli 
uznać wyższość Lipna Stęszew, 
przegrywając 3:5 (dwa gole Piotra 
Śmieglewskiego i jedno trafienie 
Tomaszewskiego).

Kolejne sportowe emocje 
już w najbliższą niedzielę w hali 
Rypińskiego Centrum Sportu. 
O godz. 9.00 rozpocznie się Ogól-
nopolski Turniej Hokeja o Puchar 

Burmistrza. Wstęp wolny.
Skład Stasia: Dariusz Droz-

dowski, Mateusz Zieliński, Piotr 
Śmiglewski (2 bramki), Hubert 
Piotrowski (1 bramka), Patryk Śli-
wiński (C), Mirosław Tomaszew-
ski (2 bramki), Daniel Kozłowski, 
Krzysztof Ozimkowski, Kamil 
Burkwicz Jarosław Nowak, Artur 
Czerwiński, Mateusz Zaborowski. 
Trener: Jarosław Nowak 

Tekst i fot. (ToB)

III Turniej Świąteczny

Zagrali na mikołajki

Drużyny samorządowców, rodziców, uczniów i gości 
specjalnych – zawodników AMP Futbol rozegrały III 
Turniej Świąteczny zorganizowany przez wójta gmi-
ny Wąpielsk, Sołectwo Radziki Duże oraz Gimnazjum 
im. Tony’ego Halika w Radzikach Dużych.

6 grudnia odbyły się w szkole w Radzynku „Mikołajkowe rozgrywki o puchar Wój-
ta Gminy Brzuze”. To już trzecia edycja mikołajkowej imprezy.

Piłka nożna

Siatkówka

początek bez punktów
UNIHOKEJ  W turnieju inaugurującym nowy sezon Ligi Cen-
tralnej Staś Rypin przegrał trzy spotkania, ale w każdym poje-
dynku nawiązał walkę z wyżej notowanymi rywalami

RypIN  Z potrzeby serca

Jak co roku klubowicze z ekipy „Motocykliści Rypin” odwiedzili dom 
dziecka. Dzieci dostały paczki ze słodyczami i owocami. Były prze-
jażdżki i pokazy motocyklowe. Jak mówią miłośnicy dwóch kół, to 
już stało się ich coroczną tradycją. – Jesteśmy dumni, ze możemy 
nieść radość tym, którzy jej potrzebują – podkreślają zgodnie Mo-
tocykliści Rypin.

Fot. nadesłane



Zmagania sportowców z Ekonomika 
na swoją korzyść rozstrzygnął Tomasz Szulkowski

Wśród gimnazjalistek druga była Aleksandra Szulkowska, 
a trzecia Natalia Głowacka (obie z MKS-u Ekonomik).

Na trzecim stopniu podium stanął 
Przemysław GórczyńskiNa trzecim stopniu podium stanął Przemysław Górczyński

Zawodnicy walczyli o zwycięstwo w hali Rypińskiego Centrum Sportu

W Rypinie rywalizowało aż 83 sportowców
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Zimowe spotkanie z tenisem
TENIS STOŁOWY  W sobotę 9 grudnia do Rypina już po raz jedenasty przyjechali miłośnicy tenisa stoło-
wego z całego regionu. W hali RCS-u nie zabrakło reprezentantów naszego miasta

Od kilku edycji turniej jest 
organizowany w hali Rypińskiego 
Centrum Sportu. W tym roku do 
naszego miasta przyjechali za-
wodnicy reprezentujący m.in. UKS 
OSIR Brodnica, Unię Choceń, GOK 
Rogóźno, LZS Świecie nad Osą, 
Piasta Łasin, Grudziądz, Plemięta, 
Sierpc, Białasy, Działdowo, GKS 
Zbiczno. Pojawiła się także silna 
grupa MKS-u Ekonomik Rypin. 

Zawodnicy byli podzieleni na 
dziewięć kategorii wiekowych. Ry-
walizowali chłopcy i dziewczęta 
ze szkół podstawowych,  gimna-
zjaliści, reprezentanci szkół pona-
gimnazjalnych, oldboye, seniorzy 
oraz, w wewnętrznych pojedyn-
kach, sportowcy z Ekonomika. 

Rywalizację w poszczególnych 
kategoriach zdominowali przy-
jezdni, choć nasi zawodnicy bły-

snęli w kilku startach. Wśród gim-
nazjalistek druga była Aleksandra 
Szulkowska, a trzecia Natalia Gło-
wacka (obie z MKS-u Ekonomik). 
Zmagania seniorek na trzecim 
miejscu zakończyła Agnieszka 
Gietka. W wewnętrznej kategorii 
MKS-u Ekonomik najlepszy okazał 
się Tomasz Szulkowski, który po-
konał Marka Strzeleckiego i Prze-
mysława Górczyńskego. 

Podczas zawodów już po raz 
siódmy organizatorzy uhonoro-
wali najstarszych uczestników 
turnieju. Nagrody odebrali: Kata-
rzyna Dyja z Sierpca i  Zdzisława 
Szulc z GOK-u Rogóźno. 

– W zawodach uczestniczyły 
aż 83 osoby – podkreśla Andrzej 
Pacer z klubu MKS Ekonomik. – 
Wszystkim dziękujemy za pomoc 
w organizacji turnieju. Zwycięz-

com serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Statuetki, dyplomy oraz upo-
minki od sponsorów wręczyli rad-
ni: wiceprzewodniczący Sławomir 
Malinowski, przewodniczący  Ko-
misji Sportu Rekreacji i Turysty-
ki Janusz Chojnacki oraz Andrzej 
Pacer. 

Tekst i fot.
Tomasz Błaszkiewicz


