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Rypin
Spacerkiem na Sadową
Zakończono budowę chodnika na 
ulicy Mławskiej prowadzącego do 
ulicy Sadowej, o którą od dłuższego 
czasu zabiegali mieszkańcy okolicy
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Rypin Gmina Wąpielsk Powiat
Spotkanie dla potrzebujących
19 grudnia wszyscy chętni mogli 
przyjść na wigilię gminną do remi-
zy w Długiem. Spotkanie zorgani-
zował wójt gminy Dariusz Górski 
oraz GOPS z myślą o osobach sa-
motnych

Co nowego w 2018r.?
Rozpoczęcie kolejnego roku to czę-
sto czas zmian w przepisach pra-
wa. Tak jest i tym razem. 1 stycznia 
w życie wchodzą znowelizowane 
przepisy dotyczące różnych dzie-
dzin życia. Lepiej zapoznać się 
z nimi już teraz
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GMINA RYPIN  Do groźnego zdarzenia drogowego doszło 
w czwartek w Cetkach. Zderzyły się trzy samochody osobowe, 
trzy osoby trafiły do szpitala

Karambol w Cetkach

Uwaga na bezdomnych
Okres zimowy i niskie tempera-
tury są bardzo niebezpieczny dla 
bezdomnych. Rypińscy policjanci 
podczas swoich służb systema-
tycznie kontrolują miejsca, gdzie 
mogą przebywać takie osoby

str. 4

Rypin
Kolejne inwestycje RTBS-u
We wtorek 12 grudnia prezes Ry-
pińskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego przedstawił 
propozycje budowy bloków miesz-
kalnych w trzech miejscowościach 
gminy Golub-Dobrzyń

O G Ł O S Z E N I E

Wszystko rozegrało się około 
godziny 16.40. Wtedy dyżurny ry-
pińskiej policji otrzymał zgłoszenie 
o wypadku drogowym, do którego 

doszło na drodze wojewódzkiej nr 
534 w miejscowości Cetki. Na miej-
sce natychmiast skierował patrole.

– Jak wstępnie ustalili policjan-

ci, kierujący pojazdem marki BMW 
52-letni mieszkaniec Niemiec na 
łuku drogi nie dostosował prędko-
ści jazdy do warunków panujących 

na jezdni, w wyniku czego wpadł 
w poślizg, stracił panowanie nad 
pojazdem, zjechał na przeciwległy 
pas ruchu i uderzył w jadące z na-
przeciwka audi A3 – mówi Dorota 
Rupińska z KPP Rypin.

Audi kierowane było przez 23-
letnią mieszkankę powiatu rypiń-
skiego. Po zderzeniu z BMW pojazd 
ten został przesunięty i uderzył 
w jadące za nim audi A1 kierowane 
przez 26-letnią mieszkankę powia-

tu golubsko-dobrzyńskiego.
Do szpitala trafiła kierująca 

i pasażerka audi A3 oraz pasażerka 
BMW. Wszyscy kierowcy byli trzeź-
wi. Policjanci zorganizowali objaz-
dy, ponieważ droga w tym miej-
scu była zablokowana przez kilka 
godzin. Prowadzone w tej sprawie 
postępowanie wykaże ostateczne 
przyczyny i okoliczności tego zda-
rzenia.

(ak), fot. KPP Rypin
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kolejne inwestycje 
RtBS-u

RYPIN  We wtorek 12 grudnia prezes Rypińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego przedstawił propozycje budowy 
bloków mieszkalnych w trzech miejscowościach gminy Golub-
Dobrzyń

O G Ł O S Z E N I E

Na zebranie stawiło się wie-
lu chętnych, głównie mieszkań-
ców miasta. Pokazuje to, że wy-
stępuje wciąż bardzo duży głód 
mieszkań w naszej okolicy. Pre-
zes Lech Szalkowski przedstawił 
trzy lokalizacje bloków.

– We Wrockach blok mógłby 
powstać przy skrzyżowaniu dro-
gi krajowej do Brodnicy oraz po-
wiatowej do Golubia-Dobrzynia. 
Teren sprzyja nawet budowie 
w przyszłości drugiego budynku. 
W Nowej Wsi blok mógłby zo-
stać zlokalizowany przy skrzy-
żowaniu dróg powiatowych. 
W Owieczkowie przewidzieliśmy 
miejsce pod lasem, nieopodal 
drogi wojewódzkiej Golub-Do-
brzyń- Wąbrzeźno – tłumaczył 
Szalkowski.

Póki co nie wiadomo jaką 

formę przybierze nowa inwesty-
cja. Przedstawiono propozycje 
docelowej własności, gdy miesz-
kańcy wpłacają część wartości 
mieszkania, a następnie spła-
cają resztę w czynszu. Możliwe 
jest także wcześniejsze spłace-
nie mieszkania i przejecie go na 
własność. 

Druga forma to mieszkania 
czynszowe na wynajem. W tym 
przypadku nie ma mowy o uzy-
skaniu tytułu własności. Podano 
także przykład typowego miesz-
kania ok. 50-60 metrów kwadra-
towych. Czynsz w takim bloku 
wynosiłby ok. 500 zł. Oczywiście 
w skład czynszu wchodziłaby 
spłata kredytu. Ta druga forma 
budownictwa ma dotyczyć inne-
go z budynków RTBS, który ma 
powstać w  Golubiu-Dobrzyniu 

przy ul. Twardowskiego.
Jeśli chodzi o terminy, to 

realne jest rozpoczęcie budowy 
jesienią przyszłego roku. Aby 
było to możliwe, konieczne jest 
znalezienie chętnych na miesz-
kania. Zainteresowani mogą 
zgłaszać się do Urzędu Gminy 
Golub-Dobrzyń. Urzędnicy po-
proszą ich o wypełnienie sto-
sownej deklaracji. Jeśli znajdzie 
się odpowiednia liczba chętnych, 
wówczas gmina wystąpi o człon-
kostwo w RTBS, a następnie 
wniesie do towarzystwa swój 
wkład w postaci działek. 

RTBS posiada obecnie 
w swoich zasobach 460 miesz-
kań. W trakcie jest realizacja 
dwóch kolejnych bloków.

(pw)

Rypin

Spacerkiem na Sadową
Zakończono budowę chodnika na ulicy Mławskiej 
prowadzącym do ulicy Sadowej, o którą od dłuższego 
czasu zabiegali mieszkańcy okolicy.

Dotychczas spacer wzdłuż uli-
cy Mławskiej nie należał do naj-
bezpieczniejszych i przyjemnych. 
Brak chodnika, błotniste pobocze 
i natężony ruch drogowy odbierał 
cały urok pieszym wędrówkom. 
Odpowiadając na apele mieszkań-
ców w walkę o budowę chodnika 
włączył się radny Tomasz Szczęsny 
oraz burmistrz Paweł Grzybowski. 
Przypominamy, że ulica Mławska 
jest drogą wojewódzką, więc stwo-

rzenie bezpiecznego ciągu pieszego 
powinno należeć do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich.

– Postanowiliśmy stworzyć 
chodnik własnymi siłami. W tym 
celu uzyskaliśmy zgodę na lokaliza-
cję chodnika na terenie nierucho-
mości należącej do powiatu rypiń-
skiego, za co jestem niezmiernie 
wdzięczny. Wykonane zostały nie-
zbędne prace budowlane: rozbiór-
ka istniejącego ogrodzenia oraz 
wykonanie nowego na koszt Gmi-
ny Miasta Rypin. Dzięki pracow-
nikom urzędu miasta wspartym 
siłami urzędu pracy możliwe było 
poprowadzenie chodnika poza 
pasem drogowym, co jest najbar-
dziej korzystne dla bezpieczeństwa 
pieszych – mówi burmistrz Paweł 
Grzybowski. – Cieszę się, że zakoń-
czono już prace i mieszkańcy mogą 
spokojnie korzystać z nowego, 
bezpiecznego chodnika. Inwesty-
cje drogowe staramy się traktować 
priorytetowo i wychodzić naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców 
naszego miasta.

(mr), fot. nadesłane

Rypin

Uwaga na bezdomnych
Okres zimowy i niskie temperatury są bardzo niebezpieczny dla bezdomnych. 
Rypińscy policjanci podczas swoich służb systematycznie kontrolują miejsca, 
gdzie mogą przebywać takie osoby.

Rypińscy policjanci przez cały 
czas trwania zimy prowadzą dzia-
łania zmierzające do zapobiegania 
zagrożeniom dla zdrowia i życia 
osób bezdomnych i samotnych. 
Mundurowi w trakcie pełnienia 
służb zewnętrznych systematycz-
nie kontrolują miejsca, w których 
mogą przebywać bezdomni. Na-
potkane osoby informują o możli-
wościach uzyskania pomocy.

– W związku ze zmieniający-
mi się warunkami pogodowymi 
oraz spadkiem temperatury poni-

żej zera apelujemy do wszystkich 
mieszkańców naszego powiatu, 
aby zwrócili szczególną uwagę 
na osoby bezdomne, ale również 
mieszkające samotnie. Zdarza się, 
że osoby starsze, często ubogie 
i chore nie mają siły, aby ogrzać 
swoje mieszkanie. Nie przechodź-
my też obojętnie obok leżących na 
ławkach, dworcach czy na ulicy. 
Jeśli zauważymy taką osobę lub 
gdy mamy informację na temat 
samotnie mieszkających, którzy 
mogą sobie nie radzić, zadzwoń-

my z taką informacja pod jeden 
z numerów alarmowych 997 lub 
112. Patrole niezwłocznie dotrą 
w te miejsca i sprawdzą informa-
cje – mówi Dorota Rupińska z KPP 
Rypin.

Pamiętajmy, że taka informa-
cja może uratować ludzkie życie. 
Policjanci sprawdzą każde zgło-
szenie i jeśli będzie taka potrzeba 
funkcjonariusze dowiozą osobę 
potrzebującą w miejsce dla niej 
bezpieczne.

(ak), fot. KPP Rypin
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Spotkanie dla potrzebujących
Gmina Wąpielsk  19 grudnia wszyscy chętni mogli przyjść na wigilię gminną do remizy w Długiem. 
Spotkanie zorganizował wójt gminy Dariusz Górski oraz GOPS z myślą o osobach samotnych
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Goście obejrzeli dwa występy 
artystyczne w wykonaniu dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Półwiesku 
Małym oraz Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Westerplatte. Od-
powiedzialnymi za występy byli 
proboszczowie parafii w Płon-
nem oraz Strzygach. Nie zabrakło 
życzeń i ciepłych słów od wójta 
Dariusza Górskiego, księży oraz 
przewodniczącego rady gminy 
Tomasza Czajkowskiego.

Wszyscy tradycyjnie podzieli-

li się ze sobą opłatkiem, a następ-
nie zasiedli do uroczystego, wi-
gilijnego posiłku. Smaczne dania 
przygotowały KGW w Wąpielsku 
i Ruszkowie, Klub Seniora „Tęcza” 
w Radzikach Dużych, gospodynie 
z Długiego oraz panie, które przy-
gotowywały posiłek w ramach 
warsztatów kulinarnych „Cuda 
Smaki”. Te ostatnie otrzymały 
z rąk wójta oraz sekretarz gminy 
dyplomy za udział w warsztatach 
oraz upominki. „Cuda Smaki” 

były organizowane i sfinansowa-
ne przez bank żywności Toru-
niu, który jednocześnie wsparł 
inicjatywę przygotowania wigilii 
gminnej w Długiem. Osoby biorą-
ce udział w warsztatach nauczy-
ły się niemarnowania żywności 
i wykorzystywania jej w sposób 
efektywny.

– Po raz kolejny wspólnie 
z kierownik GOPS-u podjąłem ini-
cjatywę przygotowania spotkania 
wigilijnego dla osób samotnych 

z terenu naszej gminy. Sołtysi 
zaangażowali się w przekazanie 
zaproszeń mieszkańcom sołectw 
i pomogli w organizacji dowozu 
tych osób na spotkanie. Osoby 
samotne były zadowolone, że 
mogły spotkać się wspólnie przy 
wigilijnym stole. Często jest to dla 
nich jedyna możliwość podziele-
nia się opłatkiem z innymi. Taka 
inicjatywa jest ważna dla społe-
czeństwa – mówi wójt Dariusz 
Górski.

– Bardzo się cieszymy, że 
mogliśmy się włączyć w przedsię-
wzięcie zainicjowane przez wójta. 
Chcielibyśmy wszystkim podzię-
kować za zaangażowanie i aktyw-
ny udział w realizacji wigilii gmin-
nej. Padło wiele ciepłych słów od 
gości i uczestników spotkania – 
dodaje kierownik GOPS w Wąpiel-
sku Jolanta Szczepańska.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska
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co nowego w 2018r.?
POWIAT  Rozpoczęcie kolejnego roku to często czas zmian 
w przepisach prawa. Tak jest i tym razem. 1 stycznia w życie 
wchodzą znowelizowane przepisy dotyczące różnych dziedzin 
życia. Lepiej zapoznać się z nimi wcześniej, niż być później nie-
miło zaskoczonym. Prezentujemy najważniejsze z nich

Śmieci
Ważną informacją dla miesz-

kańców całego powiatu lipnowskie-
go jest fakt, że z dniem 1 stycznia 
2018 roku w niektórych gminach 
wprowadzone zostaną nowe za-
sady selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych. Ma to związek 
z przyjęciem w ubiegłym roku 
przez resort środowiska Wspólnego 
Systemu Segregacji Odpadów. Ma 
on poprawić efektywność segrega-
cji odpadów komunalnych. Warto 
zapoznać się z nowymi regulami-
nami obowiązującymi w konkret-
nych gminach.

500 plus
Zmianę poczują osoby po-

bierające świadczenia rodzinne 
i świadczenia z programu Rodzi-
na 500 plus. Dotyczy to rodzin, 
w których dziecko lub rodzic są 
poza krajem. Teraz to wojewoda, 
a nie marszałek województwa bę-
dzie rozpatrywał ich wnioski Ma 
to zapobiec pobieraniu przez tę 
samą osobę podobnych świadczeń 
w dwóch państwach europejskich 
jednocześnie.

Karta Dużej Rodziny
Na tym nie koniec zmian doty-

czących rodzin. Od 1 stycznia z Kar-
ty Dużej Rodziny będą mogli korzy-
stać wszyscy rodzice posiadający 
troje lub więcej dzieci, bez względu 
na ich wiek. Co więcej dostępna ma 
być aplikacja na urządzenia mobil-
ne, dzięki której nie będzie koniecz-
ności nieustannego noszenia przy 
sobie owej karty. Poza tym wnioski 
o jej wydanie będzie można składać 
też przez internet.

Składki na ZUS
Po Nowym Roku łatwiej ma 

się żyć także przedsiębiorcom. 
Dotychczasowe konta ZUS zosta-
ną zamknięte. Wszystkie składki 
przedsiębiorca będzie wpłacać na  
indywidualny numer konta, a ZUS 
sam je rozliczy na podstawie de-
klaracji rozliczeniowej. Na tym 
nie koniec. Ulgi przygotowano dla 
młodych firm. Przez pierwszych 
6 miesięcy wykonywania nowej 
działalności mają nie płacić skła-
dek ZUS. W kolejnych 24 miesiącach 
funkcjonowania będą je opłacać na 
preferencyjnych warunkach.

Obowiązek meldunkowy
Mimo wcześniejszych zapowie-

dzi rząd nie zrezygnował z obowiąz-
ku meldunkowego. Wprowadzono 
jednak możliwość elektronicznego 
meldunku. Powstanie specjalna 
e-usługa, za pomocą której każda 
osoba posiadająca profil zaufany 
ePUAP albo kwalifikowany podpis 
elektroniczny będzie mogła dopeł-
nić tych formalności. Z tej możli-
wości cieszą się zwłaszcza studenci 
i pracownicy, którzy często wyjeż-
dżają poza miejsce zamieszkania 
i problematyczne było dla nich 
każdorazowe zgłaszanie się osobi-
ście do urzędu.

Parkingi
Dobre wiadomości mamy tak-

że dla właścicieli dużych samocho-
dów. Od  stycznia miejsca postojo-
we będą szersze o 20 cm. Dotyczy 
to oczywiście parkingów, które 
będą dopiero budowane lub prze-
budowywane.

Zakaz handlu w niedzielę
Nieco później, bo od 1 mar-

ca 2018 r. stopniowo będą wpro-
wadzane ograniczenia sprzedaży 
w niedziele. Handel będzie dozwo-

lony w dwie niedziele w miesiącu 
(pierwszą i ostatnią), a w kolej-
nym roku tylko w ostatnią. Doce-
lowo w 2020 r. ma on obejmować 
wszystkie z kilkoma wyjątkami 
w ciągu roku.

Zwolnienia lekarskie
Jeszcze później zaczną obowią-

zywać zmiany dotyczące zwolnień 
lekarskich. Od czerwca 2018 r. le-
karze będą mieli obowiązek wysta-
wić zwolnienie wyłącznie w formie 
elektronicznej. Obecnie równolegle 
do systemowych powiadomień wy-
syłanych do pracodawców funkcjo-
nuje jeszcze tradycyjny dokument 
w formie papierowej.

Nowi kierowcy
Ostatnie lata pokazały, że nie 

zapomina się także o przyszłych 
kierowcach kat. B. I tym razem 
wprowadza się małą rewolucję. Jed-
ną z nowości jest okres próbny dla 
nowych kierowców, który ma trwać 
dwa lata. W tym czasie kierowca 
będzie musiał odbyć kurs doszka-
lający w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz praktycz-
ne szkolenie w zakresie zagrożeń 
w ruchu drogowym. Będą one do-
datkowo płatne. Poza tym ich obo-
wiązkiem będzie jazda z zielonym 
listkiem przyklejonym do szyby 
prowadzonego auta, w obszarze 
zabudowanym nie będzie mógł 
przekraczać prędkości 50 km/h, 
poza obszarem zabudowanym 80 
km/h, a na autostradzie i drodze 
ekspresowej 100 km/h. Zmiana ta 
będzie dotyczyć kierowców, którzy 
otrzymają dokument uprawniają-
cy do prowadzenia pojazdów po 4 
czerwca 2018 r.

Natalia Chylińska-Żbikowska

Powiat

Będziemy zarabiać więcej
Od 1 stycznia Polacy będą zarabiać więcej za sprawą wzrostu minimalnej płacy 
i zasiłków, a także podwyżek płac zapowiedzianych przez niektórych pracodaw-
ców. Sprawdziliśmy, kto ile zyska.

Wzrasta kwota minimalne-
go miesięcznego wynagrodzenia 
osoby zatrudnionej w pełnym 
wymiarze czasu pracy do pozio-
mu 2100 złotych brutto. Obec-
nie jest to 2000 zł. Oznacza to 
wzrost o 5 proc. Zarabiający naj-
niższą krajową otrzymają zatem 
do ręki ok. 1530 zł. Wraz ze wzro-
stem płacy minimalnej zostanie 
podwyższona minimalna stawka 
za godzinę pracy. Wynosić będzie 
minimum 13,7 zł brutto.

Z podwyżką minimalnej pła-
cy powiązana jest waloryzacja 
świadczenia pielęgnacyjnego. To 
świadczenie również wzrośnie 
o 5 proc., czyli wyniesie 1477 zł 
miesięcznie. W porównaniu do 
2016 r. będzie o prawie 200 zł 
wyższe.

Na zmianach w nowym roku 
zyskają najmniej zarabiający, np. 
emeryci i renciści, ze względu na 
to, że podniesiono kwotę wolną 
od podatku z 6,6 do 8 tys. zł. Ulgi 

przygotowano także dla zarabia-
jących więcej niż 8, ale mniej niż 
13 tys. zł. Tacy podatnicy będą 
mieli prawo do kwoty zmniejsza-
jącej podatek w wysokości mię-
dzy 1440 zł a 556,02 zł.

200-500 zł brutto wzrostu 
pensji oferuje Biedronka swoim 
pracownikom od 2018 roku. Wy-
sokość podwyżki uzależniona bę-
dzie od stażu pracy i braku nie-
obecności. Według obietnic Anny 
Zalewskiej, Minister Edukacji 

Narodowej, nauczyciele dostaną 
więcej pieniędzy w kwietniu 2018 
r. Są także zapowiedzi wywiąza-
nia się z obiecanych podwyżek 
dla pielęgniarek i ratowników 
medycznych. Ich pensje w zbli-
żającym się nowym roku mają 
wzrosnąć średnio o 400 zł. Z po-
czątkiem 2018 roku zwiększo-
ne zostaną również minimalne 
stawki wynagrodzenia za-
sadniczego pracowni-
ków samorządowych. 
Modyfikacji ulegnie 
także dotychcza-
sowy sposób usta-
lania stawek do-
datku funkcyjnego 
przysługującego 
pracownikom za-
trudnionym na 
podstawie wyboru 

i powołania.
Nie wszyscy zyskają na zmia-

nach. Podwyżka nie ominie tak-
że głównej kary dla posiadaczy 
nieubezpieczonych samochodów 
osobowych. Za brak OC kierowcy 
zapłacą nie 4000 zł, ale już 4200 
zł.

Natalia Chylińska-
Żbikowska

fot. ilustracyjne

Wybuchowa rozrywka 
nie zawsze bezpieczna
Odpalanie sztucznych ogni na powitanie Nowego 
Roku stało się już tradycją. Warto jednak pamiętać 
o tym, że legalnie można ich używać tylko przez dwa 
dni podczas całego roku. Co  grozi za nieprzestrzega-
nie tych przepisów?

Powiat

Dzieci i młodzież, a także 
dorośli chętnie używają fajer-
werków. Nie wszyscy jednak 
mają świadomość, kiedy wolno 
to robić lub celowo łamią pra-
wo. Używać ich można tylko 31 
grudnia i 1 stycznia. Tymczasem 
w różnych miastach i miejsco-
wościach na terenie powiatu już 
teraz widać, a przede wszystkim 
słychać aktywność w tym zakre-
sie. Jest to zakłócanie porządku 
i spokoju publicznego.

W takich przypadkach inter-
weniują służby mundurowe. Za 
niestosowanie się do przepisów 
grozi kara grzywny w wysoko-
ści nawet 500 zł, a w przypad-
ku skierowania sprawy do sądu 
rejonowego do 5 tys. Warto ku-
pować środki pirotechniczne 
u sprawdzonych sprzedawców, 
a także zwracać uwagę na to, 
czy nie sprzedają fajerwerków 
osobom niepełnoletnim. Sprze-
dawca, który łamie ten przepis 
może trafić nawet na dwa lata do 
więzienia. Dobrze jest sprawdzić 
datę ważności produktów przed 
zakupem, atesty oraz skontro-
lować czy nie są uszkodzone, 
a także czy posiadają instrukcję 
w języku polskim. Sprzedaż tak-

że jest kontrolowana przez mun-
durowych.

Działania policji dotyczą 
głównie sprawdzenia legalności 
obrotu dostępnych w sprzedaży 
fajerwerków i petard oraz kon-
troli pełnoletności osób dokonu-
jących ich zakupu. W przypadku 
zgłoszeń o nieprawidłowościach 
przy sprzedaży lub używaniu 
takich środków niezwłocznie po-
dejmowane są czynności.

Wybuchy petard i koloro-
we ognie rozświetlające niebo 
nie dla wszystkich są powodem 
do radości. Wzrost aktywności 
z użyciem tego typu materiałów 
przynosi dużo pracy lekarzom 
na oddziałach ratunkowych. Nie-
umiejętne używanie materiałów 
wybuchowych może prowadzić 
do powstawania poparzeń i do 
uszkodzeń ciała. Nie powinno się 
używać fajerwerków pod wpły-
wem alkoholu. Spowolnione re-
akcje mogą doprowadzić nawet 
do trwałego kalectwa. Odpalać 
powinno się je wyłącznie na 
otwartej przestrzeni z dala od 
innych osób i materiałów łatwo-
palnych.

Natalia Chylińska-
Żbikowska, fot ilustracyjne
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Co roku w okresie przedświą-
tecznym uczniowie i pracownicy 
ZS nr 1 tworzą paczki dla osób, 
które zmagają się z rozmaitymi 
problemami. To często rodzi-
ny wielodzietne, borykające się 
z przewlekłymi chorobami lub 
osoby samotne. 

Tegoroczna edycja „Świątecz-
nej paczki” objęła klasy zarówno 
licealne, jak i gimnazjalne. Łącz-
nie w akcję zaangażowało się 
kilkudziesięciu wolontariuszy, 
którzy w czwartek odebrali po-
dziękowania i certyfikaty. Młodzi 
społecznicy zebrali m.in. 174 słoiki 
z żywnością gotową do spożycia, 
179 puszek konserw, 272 kg cukru, 
208 kg mąki, 229 kg makaronu, 
78 kg ryżu, 44 kg kaszy, 65 litrów 
oleju, 126 czekolad i 72 kg innych 

słodyczy oraz 103 opakowania 
herbat. Do potrzebujących trafił 
także sprzęt gospodarstwa do-
mowego, ubrania, buty i węgiel. 

Akcję poprowadziły koordy-
natorki: Ewa Fede i Sylwia Rut-
kowska, które mogły liczyć także 
na pomoc innych nauczycieli. 

– „Świąteczna Paczka” już po 
raz siódmy zakończyła się sukce-
sem – mówiła Ewa Fede.  – Dzięki 
temu osiem rodzin spędzi świę-
ta przy suto zastawionym stole. 
Wspólnym wysiłkiem nauczycieli, 
rodziców, uczniów i sponsorów 
udało nam się zebrać produkty 
o łącznej wartości 19 tys. 326 zł. 

W miniony czwartek 21 grud-
nia uczniowie i nauczyciele spo-
tkali się na koncercie świątecz-
nym, podsumowującym ostatnie 

tygodnie wytężonej pracy. Uta-
lentowani artyści, przygotowu-
jący się do występu pod opieką 
Sylwestra Ziomka,wykonali naj-
popularniejsze kolędy i piosenki 
świąteczne. 

Na zakończenie do uczniów 
zwrócił się dyrektor Sławomir 
Pawłowski.

– Ten sukces to ogromna 
skala pomocy i spełnionych ma-
rzeń. To wy jesteście autorami 
tego sukcesu. Serdecznie dzię-
kuję uczniom zaangażowanym, 
ale także tym, którzy przez wie-
le ostatnich dni koordynowali 
„Świąteczną Paczkę”, szczególnie 
klasie II D o profilu humanistycz-
nym – mówi Pawłowski.

Tekst i fot. 
(ToB)

Program muzyczny przygotowali uczniowie 
pod kierunkiem nauczyciela Sylwestra Ziomka

Świąteczne życzenia złożył dyrektor Sławomir Pawłowski

Akcję koordynowała Ewa Fede

Certyfikaty odebrali m.in. nauczyciele. Na zdjęciu: Justyna Gałkowska

Dzięki zaangażowaniu uczniów udało się zebrać produkty o łącznej wartości 19 tys. 326 zł

Młodzież przypomniała bożonarodzeniowe zwyczaje

Pamiętali o potrzebujących
RYPIN  W czwartek 21 grudnia uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 w Rypinie podsumowali tego-
roczną akcję „Świąteczna Paczka”
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W przedstawieniu zatytuło-
wanym „Christmas Party” wzięli 
udział uczniowie liceum pla-
stycznego, gimnazjum i szkoły 
podstawowej, a nad programem 
artystycznym czuwały: Marta 
Żołnowska i Klaudia Kuźmińska. 

– Inscenizacja przybliżyła 
wszystkim zwyczaje i tradycje 
mieszkańców Wysp Brytyjskich 
związane ze świętami Bożego 

Narodzenia – mówi Marta Żoł-
nowska. – Przedstawienie zawie-
rało krótkie teksty po angielsku 
i polsku oraz wierszyki. Całość 
dopełniały pięknie zaśpiewane 
popularne piosenki świąteczne 
po angielsku oraz nastrojowe wy-
konanie „Cichej nocy”. Przygoto-
wana prezentacja multimedialna 
wyświetlana na ekranie, zawie-
rająca teksty piosenek, zachęcała 

do wspólnego śpiewania.
W przedstawieniu wzięli 

udział: Weronika Fanslau, Wero-
nika Gburczyk, Pola Grzybowska, 
Katarzyna Kalinowska, Dagmara 
Kornowska, Alicja Olszewska, Ewa 
Roszkowska, Karolina Sadowska, 
Julia Szałwińska i Karol Went.

Tekst i fot.
(ToB)

to, że coś dostaną. Dla nich naj-
ważniejsza jest możliwość spo-
tkania i wspólnego spędzenia 
czasu – mówi Michał Wiśniewski. 
– Radość tych dzieci jest bezcen-
na, dlatego zachęcam wszystkich 
do angażowania się i organizacji 
wsparcia dla placówek opiekuń-
czych w swojej okolicy.

W akcję włączyły się znane 

marki, m.in. New Yorker, Ziaja, 
Ptak Moda, Drewex Sp. z o.o. czy 
Vippi Design, które ufundowały 
ciepłe ubrania oraz kosmetyki. 
Świąteczne prezenty dla dziecia-
ków przekazało również Wydaw-
nictwo Piętka, które podarowało 
dzieciom mapy, atlasy oraz bajki 
edukacyjne.

(ak), fot. nadesłane

Już po raz czwarty Michał 
Wiśniewski wspólnie z funda-
cją „Po Pierwsze” przygotowy-
wał prezenty dla podopiecznych 
domów dziecka w ramach akcji 
„Wiśnia dzieciom”. Przez cały ty-
dzień Michał Wiśniewski wspól-
nie z przedstawicielami fundacji 
odwiedzał domy dziecka w całej 
Polsce. Akcja

rozpoczęła się od Krasne-
go (woj. podlaskie), a zakończyła 
w sobotę 16 grudnia w Sulęcinie 
(woj. lubuskie). Do akcji wybrano 
18 domów dziecka, w tym Dom 
Dziecka w Rypinie. Obdarowa-
nych zostało łącznie 600 osób, 
w tym 250 maluchów. Piosen-
karz wręczył każdemu dziecku 
imienny upominek, ufundowany 

przez firmy wspierające inicjaty-
wę, a także najnowsze płyty „Ich 
troje” oraz bilety na koncerty ze-
społu.

– Od ponad dwudziestu lat 
odwiedzam w okresie świątecz-
nym domy dziecka. Bo jestem 
jednym z nich. W całej akcji nie 
chodzi tylko o prezenty. Tak na-
prawdę dzieci nie liczą nawet na 

Nad programem artystycznym czuwała m.in. nauczycielka Marta Żołnowska

Uczniom życzenia złożył dyrektor Janusz Went

Uczennice gimnazjum opowiedziały o zwyczajach świątecznych 
mieszkańców Wielkiej Brytanii

Przedstawienie z uwagą obejrzały dzieci z klasy pierwszej szkoły podstawowej

Nie zabrakło występów wokalnych

Rypin

Michał Wiśniewski w domu dziecka
Wyjątkowy Mikołaj pojawił się przed świętami w rypińskim domu dziecka. To znany muzyk Michał Wiśniewski, który sprawił chwilę ra-
dości podopiecznym naszej placówki.

o brytyjskich świętach
RYPIN  W  środę 20 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Sportowej uczniowie i na-
uczyciele przybliżyli świąteczne zwyczaje mieszkańców Wielkiej Brytanii
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Co trzeba wiedzieć o opryszczce?
ZDROWIE  Najczęściej uaktywnia się, gdy się stresujemy lub gdy spada odporność. Zaczyna się od de-
likatnego swędzenia, a niedługo potem pojawiają się bąble i usta wyglądają nieestetycznie. Opryszczka 
pozostawiona sama sobie może przyczynić się do powstania poważnych powikłań

Dlaczego powstaje i jak sku-
tecznie sobie z nią radzić? Nosi-
cielami wywołujących ją wirusów 
HSV-1 i HSV-2 (Herpes simplex) 
jest większość z nas. Gdy raz się 
nimi zarazimy, do końca życia 
nas nie opuszczą. Na szczęście 
w aptece dostępnych jest spo-
ro preparatów, które pomogą 
w walce z wirusem.

Kiedy atakuje?
• Gdy nasza odporność jest 

obniżona, np. jesteśmy przezię-
bieni, mamy temperaturę. Orga-
nizm skupia się wtedy na walce 

z rozwijającym się stanem za-
palnym, a wirus opryszczki ma 
ułatwione zadnie i może zaata-
kować osłabiony organizm.

• Jeśli przyjmujemy leki, 
które obniżają odporność, czyli 
na przykład chemioterapeutyki 
i cytostatyki, stosowane w lecze-
niu nowotworów. Innymi lekami 
są glikokortykosterydy, podawa-
ne w wielu chorobach ogólnych, 
autoimmunologicznych oraz 
tych objawiających się w postaci 
zmian skórnych.

• Gdy jesteśmy zmęczeni 

i pod wpływem przewlekłego 
stresu. 

• Jeśli się drastycznie odchu-
dzamy, bo może skutkować to 
brakiem witamin i składników 
mineralnych.

• Przy zatruciach pokarmo-
wych, którym towarzyszą wy-
mioty lub biegunki – bo tracimy 
składniki odżywcze i jony, nie-
zbędne do zachowania prawidło-
wych czynności organizmu.

• W czasie menstruacji – co 
pokazuje, że wirus opryszczki 
może być bardzo wrażliwy na-
wet na drobne, cykliczne waha-
nia stanu organizmu, wynikające 
z jego sytuacji metabolicznej.

Jak z nią walczyć?
Reagujemy, kiedy tylko po-

czujemy mrowienie na ustach. 
Jeśli niezwłocznie zastosujemy 
specyfik przeciw opryszczce, 
mamy duże szanse na szybkie 
pozbycie się szpecącego defektu. 
Niestety, nie wynaleziono jesz-
cze leku, który spowodowałby 
unieszkodliwienie na zawsze wi-
rusów HSV-1 i HSV-2, możemy je-
dynie likwidować objawy i starać 
się nie dopuszczać do nawrotów.

Najważniejsza jest profi-
laktyka i dbanie o odporność. 
Prowadź zdrowy tryb życia, jedz 
owoce i warzywa, możesz też 
wzmacniać się preparatami wi-
taminowymi. Wysypiaj się i sta-
raj ograniczyć stres.

Czym leczyć?
W aptekach można nabyć 

maści bez recepty, które apliku-
je się na zmienione chorobowo 
miejsca. Pamiętajmy jednak przy 
tym, by nie odrywać strupków 
pojawiających się w miejscu po-
wstania opryszczki, a przed i po 
nałożeniu maści dokładnie umyć 
ręce.

Dobrym rozwiązaniem są też 
bezbarwne plastry na opryszcz-
kę – pod plastrem zalecza się 

JaK sIę bROnIć pRZED naWROtEm OpRysZCZKI?
    • Po pierwsze – zdrowa, zbilansowana dieta, bogata w warzywa i owce. 
Zjadajmy najlepiej pięć posiłków dziennie, nie doprowadzając do przegło-
dzenia. Włączmy do diety nieprzetworzoną żywność!
    • Po drugie – aktywność fizyczna – przynajmniej trzy razy w tygodniu 
po pół godziny. Postarajmy się też spędzać więcej czasu na powietrzu, co 
zahartuje organizm i uodporni go na ataki różnych drobnoustrojów. 
    • Po trzecie – sen. Niewystarczająca ilość snu to jeden z podstawowych 
powodów osłabienia układu immunologicznego. 
    • Po czwarte – uwaga na słońce. Ograniczmy opalanie, ponieważ pro-
mienie UV także mogą być przyczyną pojawienia się opryszczki.
    • Po piąte – ubierajmy się odpowiednio do pogody. Jeśli często marznie-
my, organizm musi wytworzyć dodatkową energię potrzebną do ogrzania 
ciała, co wywoła zmęczenie, a organizm stanie się bardziej podatny na 
infekcje. Przegrzanie również może być niebezpieczne, dlatego najlepiej 
ubierać się „na cebulkę”, wtedy łatwo dostosować liczbę warstw odzieży 
do temperatury otoczenia.

ona i nie swędzi, dodatkowo taki 
opatrunek chroni przed przypad-
kowym uszkodzeniem opryszcz-
ki. Na plaster można położyć 
podkład czy szminkę.

Jeśli wirus opryszczki ata-
kuje nas wyjątkowo często, a ła-
godniejsze środki na niego nie 
działają, dobrze udać się do leka-
rza, który przepisze lek przeciw-
wirusowy, m. in. blokujący roz-
mnażanie się wirusa HSV-1 oraz 
HSV-2. 

Kiedy zarażamy?
Choroba jest w formie ak-

tywnej, gdy zmiana skórna ma 
postać pęcherzyka i krostki – 
wtedy jest zaraźliwa. Gdy prze-
rodzi się w przysychający stru-
pek, wirus nie jest już aktywny.

Podczas choroby należy uni-
kać kontaktu ze skórą lub usta-
mi innych ludzi, korzystania ze 
wspólnych artykułów higienicz-
nych wielorazowego użytku, na 
przykład ręczników. Zrezygnuj-
my też ze wspólnego korzystania 
ze sztućców, naczyń do picia, np. 
kubków czy szklanek lub kielisz-
ków. Opryszczki nie wolno dra-

pać, choć swędzi. Powinniśmy 
umożliwić jej swobodne gojenie 
się.

Uwaga na dzieci!
Ciocie i babcie mają zwyczaj 

całowania najmłodszych człon-
ków rodziny w usta. Jako odpo-
wiedzialni rodzice, powinniśmy 
stanowczo tego zabronić. Nowo-
rodki i niemowlęta pozbawione 
są bariery ochronnej w postaci 
własnych przeciwciał, a ich sys-
tem immunologiczny nie jest 
jeszcze przystosowany do walki 
z żywym wirusem. Pierwotne 
zakażenie wirusem opryszcz-
ki u najmłodszych to nie tylko 
pęcherzyki na ustach, ale także 
groźba wystąpienia infekcji róż-
nych innych części ciała – głów-
nie górnych dróg oddechowych 
i jamy ustnej – dziecko wtedy 
ma problemy z przełykaniem, 
nie chce jeść i pić, co może być 
szczególnie niebezpieczne, bo 
grozi odwodnieniem. Wirus 
opryszczki u maluchów może 
także doprowadzić do bardzo 
niebezpiecznego zapalenia mó-
zgu.
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Las i pole razem 
CIEKAWOSTKI  System rolno-leśny to stosowana we Francji 
i Szwajcarii metoda łączenia zadrzewień z uprawą roślin. Jak 
działa?

OBORNIKA

z d o w o z e m
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Agroleśnictwo, czyli system 
rolno-leśny, jest sposobem pro-
wadzenia gospodarstwa, łączącym 
zalety zadrzewień z uprawami lub 
nawet hodowlą. Mogą to być żywo-
płoty, szpalery drzew, wypas bydła 
w lesie, uprawa alejowa itd. 

Gospodarze we wspomnia-
nych wcześniej krajach zakładają 
np. lasy pastwiskowe. Bydło zysku-
je cień, a rolnicy możliwość sprze-
daży drewna po wyrębie. Zwierzęta 
doskonale czują się na takim nie-
typowym pastwisku. Drugim cie-
kawym rozwiązaniem jest uprawa 
alejowa. Zamiast miedzy, pola od-
dzielają szpalery drzew. Trzeci typ 
agroleśnictwa to rolnictwo leśne. 
W cieniu drzew uprawia się rośliny, 

które nie lubią zbytniego nasło-
necznienia. Mogą to być np. zioła 
lub grzyby.

Agroleśnictwo zaczęło zyski-
wać na popularności kilkanaście 
lat temu. Szybko okazało się, że 
taki sposób uprawy niweluje ryzy-
ko erozji gleb oraz osuwisk na po-
lach zlokalizowanych na zboczach. 
Zimą rośliny lepiej znoszą powiewy 
mroźnych wiatrów (tzw. osmala-
nie). Pod względem finansowym 
korzystne było to, że sprzedaż 
drewna z takich upraw była bar-
dziej opłacalna niż w przypadku in-
westowania w las pod wyręb. A na 
pastwiskach chronionych szpalera-
mi drzew rolnicy nie muszą budo-
wać wiat dla bydła. 

W Polsce agroleśnictwo jest 
wciąż na etapie eksperymentów. 
Najnowszy pomysł to projekt 
AFINET, realizowany m.in. przy 
współpracy z Instytutem Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowym Instytutem Badaw-
czym w Puławach. Zakłada rozwój 
współpracy między środowiskiem 
naukowym, samorządowym, sek-
torem pozarządowym i rolnikami 
w dziedzinie agroleśnictwa. Do pro-
jektu mogą dołączyć zaintereso-
wani rolnicy lub właściciele lasów. 
Ich zadanie będzie polegało na do-
starczaniu informacji o praktykach 
w gospodarstwie agroleśniczym. 
Zbieranie danych potrwa 3,5 roku. 

(pw)

Chlewnia

Maciora pod czujnym okiem
Rocznie pada 15 procent nowo narodzonych prosiąt. Przyczyny takiego stanu rze-
czy są różne, ale w wielu przypadkach stratom można zapobiec, o ile w miarę 
szybko dostrzeże się zagrożenie. Pomóc mają kamery.

Najwięcej prosiąt pada na 
skutek zgniecenia przez macio-
ry. Obecnie na rynku dostępne 
są bezpieczne kojce, redukujące 
zagrożenie. W Stanach Zjedno-
czonych rozwija się także system 
monitoringu macior. Kamery są 
umieszczane nad kojcami. Pro-
gram komputerowy przetwarza 

obraz i jest w stanie stwierdzić, 
czy zwierze je, pije, stoi, czy leży. 
Poza tym kamera rejestruje tem-
peraturę ciała zwierzęcia. Z kolei 
komputer analizuje ruchy i za-
chowanie maciory, by określić ry-
zyko przygniecenia prosiąt. 

W Polsce najczęściej stoso-
wanym wybiegiem są tzw. dmu-

chawki. Zasada działania jest 
prosta: maszyna wdmuchuje 
strumień powierza pod lochą. 
Prosięta lubią ciepłe powietrze, 
więc gdy maciora wstanie, prze-
chodzą do miejsc, gdzie tempera-
tura jest wyższa. 

(pw)

Prawo

Nawozimy terminowo
Tydzień temu pisaliśmy o prośbie samorządu rolniczego o przesunięcie terminów 
stosowania nawożenia naturalnego. Wielu rolników nie było w stanie wykonać 
tych zabiegów przed 1 grudnia, bo nie sprzyjała pogoda. Ministerstwo odmawia.

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, póki co, nie widzi 
szans na zmianę sztywnych dat 
okienka, w którym stosowanie 
nawozów jest dozwolone. Je-
dyną szansą jest projektowane 
obecnie rozporządzenia resortu 
środowiska na temat programu 
azotanowego. Mógłby się tam 
znaleźć punkt dotyczący wyjąt-
kowych sytuacji pogodowych. 
Ministerstwo doradziło również, 

by pozostałe w gospodarstwie 
nawozy naturalne wywieźć do 
biogazowni. Pomysł może i do-
bry, ale niestety biogazowni jest 
wciąż bardzo mało – łącznie 
w całym kraju 86 takich podmio-
tów. 

Zmiany prawne przygoto-
wywane przez resort środowiska 
mają doprowadzić do uproszcze-
nia spraw związanych z azotana-
mi. Dotychczas w kraju wyzna-

czono obszary OSN, które były 
najbardziej narażone na działanie 
tych związków chemicznych. To 
utrudniało życie wielu rolnikom, 
którzy musieli stosować się do 
bardziej rygorystycznych przepi-
sów. W przyszłości obszary mają 
zniknąć, a w całej Polsce obowią-
zywał będzie jeden program azo-
tanowy i jedne wytyczne. 

(pw)

VAT po nowemu
1 stycznia zmienią się obowiązki rolników w sprawie 
podatku VAT. 

Podatki

Zmiany mają doprowadzić do 
tego, by skarbówka miała pełniej-
szy wgląd w to, co dzieje się w go-
spodarstwie rolnym. Każdy rolnik, 
który jest płatnikiem VAT, będzie 
musiał przesyłać deklaracje w for-
mie elektronicznej. Drugi obowią-
zek, to składanie jednolitego pliku 
kontrolnego (w skrócie JPK). Najle-
piej poradzą sobie z tym pracowni-
cy biur rachunkowych, ale jeśli ja-
kiś rolnik będzie czuł się na siłach, 
może wysłać JPK samodzielnie, 
korzystając ze specjalnej aplikacji 
Klient JPK 2.0 , którą udostępniono 
na stronie Ministerstwa Finansów. 

Rolnicy rozliczający się na za-
sadach ogólnych zyskają możliwość 
odliczania wyższego odpisu jedno-
razowej amortyzacji. Ustawodawca 
podniósł limit z 3,5 tys. zł do 10 tys. 
zł. Od 2018 roku, kupując środek 

trwały lub wartość niematerialną 
i prawną o wartości do 10 tys. zł, 
będzie można dokonać jednora-
zowego odpisu amortyzacyjnego 
w miesiącu wprowadzenia go do 
używania.

Od stycznia podatnicy zyskają 
możliwość niewpłacania zaliczki na 
podatek dochodowy z działalności 
gospodarczej, jeżeli podatek na-
leżny nie przekroczy 1 tys. zł, licząc 
narastająco od początku roku.

W styczniu Kujawsko-Pomor-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
organizuje cykl szkoleń poświęco-
nych zmianom w rozliczaniu VAT. 
W naszej okolicy najbliższy kurs 
odbędzie się 18 stycznia w Urzędzie 
Gminy Rypin. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerem telefonu 52 
386 72 17.

(pw)

Otworzyć szlabany 
Drogi leśne są obecnie zagrodzone szlabanami i nie-
dostępne dla zwykłych użytkowników. Mogą z nich 
korzystać tylko służby leśne lub straż pożarna. Samo-
rząd rolniczy chce, by uległo to zmianie. 

Samorząd rolniczy

„Zmodernizowane i nowo po-
wstałe drogi powinny służyć służ-
bom leśnym, ochronie pożarowej, 
ale także zwiększać możliwości 
korzystania przez społeczeństwo. 
Otwarcie tych dróg dla rolników 
pozwoli im również na skrócenie 
drogi przejazdu z gospodarstwa 
na pola, co da wymierny efekt dla 
środowiska” – to argument środo-
wiska rolniczego. Samorząd pod-
kreśla także, że na remonty tych 
dróg wydatkowano środki unijne 
i warto, by mogli z nich korzystać 

także mieszkańcy wsi. 
Sprawa nie jest taka prosta, 

ponieważ to nie są drogi publiczne, 
a dukty wewnętrzne. Nawet jeśli 
na drodze leśnej nie ma znaków 
zakazujących ruchu, to i tak lepiej 
na nią nie wjeżdżać, ponieważ przy 
odrobinie pecha można otrzymać 
mandat. Co więcej, nie ma jedno-
litego oznakowania dróg leśnych 
i podziału na te prywatne i publicz-
ne, więc czasem trudno połapać się, 
którym odcinkiem się poruszamy. 

(pw)

Rynek

Poprawa sprzedaży
Po miesiącach zastoju, sprzedaż nowych ciągników 
rolniczych w Polsce zaczęła rosnąć. Najnowsze dane 
pochodzą z października. Liderem jest John Deere. 

Październik był miesiącem, 
w którym zarejestrowano 736 
nowych ciągników. To wielki skok 
w stosunku do października ubie-

głego roku, gdy było to zaledwie 
436 maszyn. Na podium wspo-
mniany wcześniej John Deere 
z 211 maszynami. New Holland 

sprzedał 102 maszyny, a Deutz 
Fahr 67. 

W październiku zarejestrowa-
no 353 przyczepy rolnicze. Najwię-
cej udało się sprzedać Pronarowi 
– 153, następnie Metal-Fachowi 
(46) oraz Metaltechowi (35). 

Od początku roku do końca 
października rolnicy zakupili bli-
sko 7,7 tys. ciągników oraz 4 tys. 
nowych przyczep. 

(pw)
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Jedna w roku taka noc
CIEKAWOSTKI  Sylwester nie jest zwyczajną nocą. Ten czas należy przeżyć wyjątkowo, niecodziennie. 
Skąd się wziął taki zwyczaj?

O G Ł O S Z E N I E

Tuż po Bożym Narodzeniu 
rozpoczynają się przygotowa-
nia do pożegnania starego roku 
i przywitania nowego. W tradycji 
Kościoła katolickiego pierwsza 
niedziela (lub 30 grudnia), to świę-
to Świętej Rodziny z Nazaretu. 
W wielu parafiach tego dnia pary 
odnawiają przyrzeczenia mał-
żeńskie oraz otrzymują specjal-
ne błogosławieństwo. Tradycja ta 
sięga XVII wieku, a została zapo-
czątkowana w Kanadzie. 28 grud-
nia przypada święto Młodzian-
ków Męczenników. Bardzo często 
jest nazywane Dniem Niewinnych 
Dzieci Betlejemskich. Jest ono ob-
chodzone dla uczczenia pamięci 
małych chłopców, których kazał 
zgładzić Herod Wielki, gdy dowie-
dział się o narodzinach Jezusa.

31 grudnia 999 roku miał na-
stąpić koniec świata. W tym czasie 
na tronie św. Piotra zasiadał pa-
pież Sylwester II. Kiedy do zagłady 
nie doszło, uradowani mieszkańcy 
zaczęli się radować i świętować. 
Taki właśnie był początek dzisiej-
szych zabaw sylwestrowych. We-
dług innej wersji, sylwester i cały 
karnawał to pogańska tradycja. 

W Polsce zwyczaj świętowa-

nia 31 grudnia zapoczątkowała 
staropolska szlachta, która w ten 
sposób chciała przegonić sta-
ry rok. Na wsi noc sylwestrowa 
była początkowo utożsamiana 
z wigilią, czyli przygotowywano 
uroczystą wieczerzę z różnymi 
mięsnymi potrawami. Pieczono 
małe chlebki i bułeczki zwane 
bochniaczkami lub szczodrakami, 
które następnie rozdawano ko-
lędnikom i sąsiadom.

Huczne zabawy, lamka szam-

pana czy też prywatki mają 
umilić ten jeden jedyny wieczór 
w roku. Warto też upiec ciastecz-
ka, a w jednym zapiec migdał. Kto 
go znajdzie, może spodziewać się 
wszelkiej pomyślności i spełnie-
nia marzeń.

W innych krajach
W Hiszpanii, gdzie ciepła i wi-

nogron mamy pod dostatkiem, te 
ostatnie mają zapewnić szczęśli-
wy rok. Hiszpanie w sylwestra do 
północy biesiadują w swoich do-
mach. O 24.00 każdy z nich musi 
zjeść 12 winogron, wypowiadając 
życzenie. 

W Anglii sylwester trwale 
jest związany ze słynnym zega-
rem Big Benem, którego dzwony 
zapowiadają nadejście Nowego 
Roku i huczną zabawę na powie-
trzu. Impreza trwa nawet na dru-
gi dzień. Londyn słynie również 
z efektownego pokazu fajerwer-
ków.

Francja dla młodych to 
przede wszystkim zabawa w noc-
nych klubach, a starsi uczestniczą 
w wykwintnych przyjęciach, gdzie 
na stołach królują ostrygi, owoce 
morza oraz oczywiście francu-
skie sery. Nowy Rok natomiast to 
obowiązkowy spacer po Polach 
Elizejskich.

Włosi są spontaniczni. Bawią 

CO ZROBIĆ, BY ZAPEWNIĆ SOBIE POWODZENIE 
W NOWYM ROKU?

    • Spłacić długi – jeżeli wejdziemy w Nowy Rok zadłużeni, to przez kolejnych 
12 miesięcy będziemy w finansowym dołku.
    • Nie sprzątać – nie wolno zamiatać w ostatnim dniu roku, bo wtedy możemy 
wymieść całe swoje szczęście.
    • Zrobić zakupy – należy mieć pełną lodówkę, bo to zwiastuje dobrobyt przez 
cały rok.
    • Zadbać o wygląd –to gwarantuje szczęście w miłości. Panie powinny zało-
żyć nową bieliznę z metkami.
    • Spisać problemy – zapisać je na czerwonej kartce, którą następnie należy 
spalić. Wtedy wszystkie kłopoty odejdą same.
    • Nakręcić zegar – po północy nakręcamy zegar, a najstarszy członek rodziny 
otwiera drzwi lub okno, aby zaprosić Nowy Rok i dobre duchy.

Jedna w roku taka noc
się na ulicy, bez wcześniejszych 
planów i przygotowań. Każdy 
ubiera się jak chce.

W Danii sylwester kojarzony 
jest z pieczeniem tradycyjnego 
ciasta „kransekake” oraz… tłu-
czeniem talerzy. Im więcej potłu-
czonych talerzy, tym więcej przy-
jaciół. Gdy zegar wybija północ, 
Duńczycy zeskakują z krzeseł.

W Rosji sylwester przypada 
13 stycznia. Rosjanie obchodzą 
Nowy Rok w gronie rodzinnym. 
Dziadek Mróz i śnieżynki przy-
noszą prezenty. Zabawa odbywa 
się na placach i ulicach, a z uwagi 
na zakaz przynoszenia kieliszków, 

nie pije się wtedy szampana.
Brazylia wita Nowy Rok 

trzykrotnie (trzy strefy czaso-
we). Najhuczniej na słynnej pla-
ży Copacabana w Rio de Janeiro. 
Tu obowiązkowym kolorem jest 
biały. Rzuca się kwiaty do morza, 
jako dar dla bogini Lemanja. 

W USA najsłynniejsze powi-
tanie Nowego Roku odbywa się 
w Nowym Jorku na Times Square. 
Jego początki sięgają 1904 r. Na 
specjalnym maszcie opuszczana 
jest szklana kula (Wielkie Jabłko), 
ustrojona w święcące lampki.

(Maw)
fot. ilustracyjne
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Wąbrzeźno

 14 stycznia rusza XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Sztab WOŚP utworzony został tradycyjnie w Wąbrzeskim Domu Kultury. 
W tym roku pieniądze trafią na wyrównanie szans w leczeniu noworod-
ków. Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc akcję, m.in. przekazując przed-
mioty na licytację, proszeni są o kontakt ze sztabem, tel. 56 688 17 27, 
wew. 24.

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

 Dzień później o 17.00 w tym samym miejscu planowane jest przed-
stawienie teatralne pt. „Profesorek Wodorek w kosmosie” w wykonaniu 
aktorów teatru objazdowego „Pomarańczowy Cylinder”. Bilety w cenie 5zł 
do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.

Golub-Dobrzyñ 

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

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

Rypin

 Ostatni dzień roku warto spędzić z Rypińskim Domem Kultury. O 22.30 
na Nowym Rynku rozpocznie się zabawa sylwestrowa. Wśród atrakcji m.in. 
program muzyczny i pokaz sztucznych ogni. Wstęp wolny.  

Lipno

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie ogłosiło nabór na zajęcia tea-
tralne, warsztaty teatralne i parateatralne oraz przygotowanie do konkursów 
recytatorskich. Zajęcia będą realizowane przez instruktora MCK Annę 
Sawicką-Borkowicz. Więcej pod nr. tel. 54 287 24 40.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kinowa uczta za darmo
FILM  W pierwszej połowie stycznia warta wybrać się do 
Brodnickiego Domu Kultury. Będzie można obejrzeć takie 
filmy jak: „Król Artur: Legenda Miecza”, „Obcy: Przymierze” 
i „Sieranevada” 

Muzyka`

Folk w najlepszym wydaniu 
20 stycznia w golubsko-dobrzyńskim Domu Kultury wystąpi wokalista i miłośnik 
folku James Harries. 

Brytyjski artysta urodził się 
w 1974 roku, pochodzi z Man-
chesteru. Od 1990 roku mieszka 
i tworzy w Czechach. Jego muzy-
kę można określić jako mieszan-
kę folku, indie i alternatywnego 
rocka. Co ciekawe, pierwszy krą-
żek nagrał na telefon komórko-
wy i zapewnił fanom możliwość 
cyfrowego pobrania. Krytycy po-

równują jego twórczość do czo-
łowych przedstawicieli gatunku: 
Damiena Rice’a, Glena Hansarda 
i Jeffa Buckleya. 

Harries do tej pory wydał 
sześć albumów studyjnych, m.in. 
„Days Like These”, „Growing Pa-
ins” i „Until the Sky Bends Down” 
z 2015 roku. Artysta zasłynął ta-
kimi utworami jak: „Salvation”, 

„Schooting Star” czy „Lights”. 
W Polsce muzyk będzie promo-
wał swój nowy album „Live in 
Bratislava”. 

W Golubiu-Dobrzyniu muzyk 
wystąpi w sobotę 20 stycznia. In-
formacje o biletach i szczegółach 
koncertu już wkrótce. 

(ToB)
fot. DK Golub-Dobrzyń

W piątek 5 stycznia zostaną 
wyświetlone dwa seanse w ra-
mach „Kina Mocnego”. O 17.30 war-
to wybrać się na film „Król Artur: 
Legenda Miecza” w reżyserii Guya 
Ritchie’ego. To historia młodego 
mężczyzny, który dostaje w swoje 
ręce miecz Excalibur. Porażony jego 
mocą przyłącza się do rebelii, aby 
pokonać tyrana, który zamordował 
jego rodziców. Tego samego dnia 
o 20.00 BDK zaprasza na obraz 
z gatunku science fiction – „Obcy: 
Przymierze” Ridleya Scotta. Załoga 
statku osadniczego „Przymierze” 
trafia na obcą planetę. Z czasem 
bohaterowie zdadzą sobie sprawę, 
że miejsce w rzeczywistości jest 
śmiertelnie niebezpieczne. 

7 stycznia o 16.00 przyjdzie 
pora na polską propozycję pt. 
„Excentrycy, czyli po słonecznej 
stronie ulicy”. Obraz w reżyserii 
Janusza Majewskiego został nagro-

dzony Srebr-
nymi Lwami 
w 2015 roku. 
Komedia po-
kazuje po-
wojenne losy 
polskich mu-
zyków jazzo-
wych. Akcja 
dzieje się pod 
koniec lat 50. 
w Ciechocin-
ku. Do znanej 
przed wojną 
w o k a l i s t -
ki jazzowej 
Wandy (Sonia 
Bohosiewicz) 
pr z y jeżdża 
z Wielkiej 
Brytanii Fa-
bian (Maciej 
Stuhr). Duet 
zakłada ze-
spół Big Band, 
który bły-
sk awic znie 
rozwija swoją 

działalność. W trakcie owocnej ka-
riery Fabian poznaje piękną Mode-
ste (Natalia Rybicka), z którą wdaje 
się w romans. Po pewnym czasie 
kobieta nagle znika. Film to nie tyl-
ko spora dawka dobrego kina, ale 
też znakomita muzyka w wykona-
niu Wojciecha Karolaka. 

W poniedziałek 8 stycznia 
o 8.30 zostanie wyświetlony „Mały 
książę” według Antoine’a de Sain-
t-Exupery’ego. Mała dziewczynka 
zaprzyjaźnia się z ekscentrycz-
nym staruszkiem z sąsiedztwa, 
który przedstawia się jako Pilot. 
Nowy znajomy opowiada jej o nie-
zwykłym świecie, gdzie wszystko 
jest możliwe. Świecie, do którego 
dawno temu zaprosił go przyja-
ciel – Mały Książę. Tak zaczyna się 
niezwykła podróż dziewczynki do 
krainy wyobraźni i do bajkowego 
uniwersum Małego Księcia.

Tego samego dnia o 13.00 pla-

nowana jest także propozycja dla 
starszych widzów - „Jak zostać 
królem” w reżyserii Toma Hoope-
ra. W rolę główną wcielił się Colin 
Firth. 

– 31 października 1925 r. tysiące 
osób zgromadziło się na londyń-
skim stadionie Wembley, by uczest-
niczyć w uroczystym zamknięciu 
Wystawy Imperium Brytyjskiego 
– czytamy w opisie filmu. – Do tłu-
mów miał przemówić książę Albert, 
syn króla Jerzego V (późniejszy król 
Jerzy VI). Jednak zamiast płomien-
nej mowy, publiczność usłysza-
ła tylko mało zrozumiały bełkot. 
W końcu młodszy brat następcy 
tronu zaciął się na dobre, wywołu-
jąc drwiący śmiech na trybunach. 
Kto mógł wówczas przypuszczać, 
że za kilka lat ten nieśmiały męż-
czyzna zasiądzie na tronie Brytyj-
skiego Imperium i stoczy heroiczną 
walkę o słowa.

Z kolei 12 stycznia o 18.00, 
w ramach DKF-u, będzie można 
wybrać się na film „Sieranevada”. 
To historia rodziny, która spotyka 
się na uroczystym obiedzie, 40 dni 
po śmierci głowy rodu. Na miejscu 
zgromadzeni oczekują na kapłana. 
Z powodu korków spóźnienie du-
chownego się przedłuża. W tym 
czasie na jaw wychodzą skrywane 
urazy, tajemnice, a napięcie dodat-
kowo wzmagają różnice polityczne 
między bliskimi. Rodzinna uroczy-
stość przekształca się w wielką kłót-
nię, której finał zaskoczy wszyst-
kich. „Sieranevada” to rumuński 
kandydata do Oscara w kategorii: 
film nieanglojęzyczny. Światowa 
premiera odbyła się na festiwalu 
w Cannes. Za reżyserię odpowiada 
Cristi Puiu, utytułowany artysta, 
autor takich produkcji jak: „Śmierć 
Pana Lazarescu” i „Aurora”. 

Wszystkie seanse są bezpłat-
ne. 

oprac. (ToB)
fot. BDK





Czwartek, 28 grudnia 2017

14:00 Elif

05:30 Telezakupy
06:05 Jaka to melodia? - - teleturniej  
06:35 C.K. Dezerterzy - komedia 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny - 
publicystyczny  
08:40 Komisariat odc. 27, - serial 
09:35 - magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 54,   
10:15 Doktor Quinn odc. 18 s. 2, - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 9, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 - magazyn rolniczy  
12:55 Zimowa wyprawa puchacza 
 śnieżnego - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 163, - serial 
14:55 Program rozrywkowy
15:10 Obserwator odc. 197, 
 - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Śnieżne anioły - obyczajowy 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - - teleturniej 
18:00 Klan odc. 3231, - telenowela 
18:40 Bez tożsamości odc. 17, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 190, - serial 
21:20 Sprawa dla reportera  
22:20 Warto rozmawiać - publicystyczny  
23:25 Everest - kulisy wyprawy 
 - dokumentalny 
00:40 Miłość w Hongkongu - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 109, - serial 

06:20 Szpital odc. 220, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 153, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 3, - serial 

09:10 Brzydula odc. 207, - serial 

09:45 Brzydula odc. 208, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 495, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 154, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 394, - serial 

14:55 Szpital odc. 221, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 3, - serial 

17:55 Brzydula odc. 209, - serial 

18:30 Brzydula odc. 210, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 496, - serial 

20:00 Noce w Rodanthe - melodramat 

22:05 Oszuści odc. 8, - serial 

23:05 Niewierni odc. 8, - serial 

00:05 Sprawa O.J. Simpsona: 

 Taśmy prawdy - dokumentalny

06:00 Niesamowite rekordy 
 odc. 5, - rozrywka  
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 6, - rozrywka  
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 27, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 57, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 58, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 11, - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 317, - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 184, - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 174, - serial  
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 175, - serial  
14:00 STOP Drogówka odc. 158  
15:00 Dom nie do poznania odc. 258,  
16:00 Esmeralda odc. 79, - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 80, - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji odc. 185, 
 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci odc. 318, 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 120, - serial 
21:00 Monstrum z lasu - horror 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7, - serial  
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8, - serial  
00:00 Spadkobiercy odc. 21, - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 192 s. 3, - telenowela 
07:00 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 8, - kabaret 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 
 Śledcze odc. 20 s. 4, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 
 Śledcze odc. 21 s. 4, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 15 s. 11, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 9, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 5, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 5, - serial 
13:50 Królowa serc odc. 55, 
 - telenowela 
14:45 Królowa serc odc. 56, 
 - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 28, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 29, - serial 
17:05 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 9, - kabaret 
18:00 Bibliotekarze odc. 7, - serial 
19:00 Bibliotekarze odc. 8, - serial 
20:00 Kariera Nikosia Dyzmy 
 - komedia 
21:55 Dzień Świra - komediodramat 
23:30 Miś - komedia

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 84 

08:05 Dezerterzy odc. 68, 

 - publicystyczny 

08:45 Wielki bieg - obyczajowy 

10:30 Wypowiedzenie 

 - krótkometrażowy 

11:00 Wojna domowa odc. 13, - serial 

11:55 Wojna domowa odc. 14, - serial 

12:45 Pas de deux - obyczajowy 

13:30 Księstwo - biografi czny 

15:45 Chuligan literacki 

 odc. 70, - publicystyczny 

16:25 Handlarz cudów - psychologiczny 

18:10 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1231,  

18:25 Jaskinia zapomnianych snów 

 - dokumentalny 

20:00 Zapasowe serce Film animowany 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 78,  

20:25 Ostatnie metro - dramat 

22:45 Zakładka odc. 17, 

 - publicystyczny 

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 84 

23:35 Birma - kraj poezji 

 - dokumentalny 

01:10 Pora na czarownice - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 28 - felieton 
06:55 Pasja według księdza Jerzego 
 - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 78,  
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 12, - serial 
09:10 Dubler - dokumentalny 
09:50 Skrzyżowanie - reportaż 
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 29, - serial 
11:55 Flesz historii - magazyn 
12:10 Kryptonim „Muzeum”- Szlak 
 Armii Krajowej - dokumentalny 
12:35 Pierwsza cicha noc 
 - dokumentalny  
13:40 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
14:15 Sensacje XX wieku odc. 43,   
14:45 Sensacje XX wieku odc. 42,   
15:15 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 3, - serial 
15:40 Bizancjum: opowieść 
 o trzech miastach 
 odc. 3, - dokumentalny  
16:45 Adam Chmielowski - Brat 
 Albert. Siedem obrazów 
 z życia - dokumentalny  
17:20 Był dwór - reportaż 
17:50 Czas honoru odc. 55, - serial 
18:45 Taśmy bezpieki odc. 32, 
 - dokumentalny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 44,  
19:50 Sensacje XX wieku odc. 79,  
20:30 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:00 Nieznana historia Wielkiej 
 Armady odc. 3, - serial 
22:05 Poldark: Wichry losu 
 odc. 4, - serial 
23:10 Spór o historię odc. 87,  
23:50 Śledztwo w sprawie Bożego 
 Narodzenia - dokumentalny 
00:40 Ośmiornica odc. 56 s. 7, 
 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Tradycja kolędowania 
 w Polsce - reportaż  
09:00 Na zdrowie - magazyn 
 poradnikowy  
09:25 Boże Narodzenie na Skalnym 
 Podhalu - reportaż 
09:50 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
 Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Święty nie rodzi się po śmierci 
 - dokumentalny 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Boże Narodzenie chłopca 
 stajennego - serial 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Filmowe życiorysy  
13:40 Boże Narodzenie 
 w Teatrze Lalek - reportaż 
14:05 Jego śladami - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat - magazyn  
16:40 Boże Narodzenie w Indiach 
 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
17:00 Dobrze ześ się Jezu pod 
 Giewontem narodził - reportaż 
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 18, - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Cystersi - powrót do pokory 
 - dokumentalny 
22:45 Zambia - Lusaca 
 - dokumentalny 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet 
 Biblijny

05:55 Rodzinka.pl odc. 208 s. 10, 
 - serial 
06:30 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 30,  
07:05 M jak miłość odc. 194, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:45 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia odc. 1769, 
 - serial 
11:35 Na dobre i na złe odc. 509, 
 - serial 
12:40 Tylko z tobą odc. 52, - serial 
13:35 Na sygnale odc. 108, - serial 
14:15 Wielka Rafa Koralowa z 
 Davidem Attenborough odc. 3, 
 - serial 
15:10 Na dobre i na złe - 18 lat! 
 - felieton 
15:20 Rodzinka.pl odc. 200 s. 10, 
 - serial 
15:50 Rodzinka.pl odc. 201, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 16, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 1 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:25 Barwy szczęścia odc. 1769, 
 - serial 
20:05 Barwy szczęścia odc. 1770, 
 - serial 
20:40 Dzięki Bogu już weekend 
 - kabaret 
21:05 The Good Doctor odc. 3, - serial 
21:55 Śniadanie do łóżka - - komedia 
23:30 Belfegor - upiór Luwru - horror 
01:15 Medicus - przygodowy

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6,   

07:50 Doradca smaku odc. 26, 

 - kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2153,  

10:55 Ukryta prawda odc. 515, - serial  

12:00 Szkoła odc. 257, - serial  

13:00 19+ odc. 135, - serial 

13:30 19+ odc. 136, - serial 

14:00 Szpital odc. 401, - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 7,  

16:00 Szkoła odc. 258, - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 516, - serial 

18:00 Szpital odc. 402, - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 45 

19:50 Uwaga! odc. 5175  

20:10 Doradca smaku odc. 15, 

 - kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2605, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 35, - teleturniej 

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 14,  

22:30 Gorąca laska - komedia 

00:45 Piękne istoty - fantastyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 586, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 254, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 255, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 91, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 578, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 211, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 392, - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2597, 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 638, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3539,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 82, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 70, - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2598, 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 
447, - serial 
20:05 50 pierwszych randek 
 - komedia  
22:15 Sypiając z wrogiem - obyczajowy 
00:25 Dziewczyna warta grzechu 
 - komedia

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

Nauczyciel polskiego, 49-letni Adam Miauczyński, 
mieszka samotnie na jednym z blokowisk. Codzienna 
rutyna i kontakty z ludźmi wywołują u niego napady 
agresji i pogłębiają frustrację.

Jessica jest najładniejszą dziewczyną w szkole. 
Z upodobaniem prawi koleżankom złośliwości. 
Wszystko się zmienia, gdy pewnego ranka budzi się 
jako niezbyt atrakcyjny trzydziestolatek.

„Gorąca laska”
(2002r.) TVN 22:30

„Dzień Świra”
(2002r.) TV Puls 22:00
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14:00 Elif

05:50 Jaka to melodia? - teleturniej  
06:20 Kopalnie króla Salomona 
 - przygodowy 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Komisariat odc. 28, - serial 
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 53  
09:40 Rodzinny ekspres 
 odc. 15 poradnikowy 
10:15 Doktor Quinn odc. 19 s. 2, 
 - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 10, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - magazyn rolniczy  
12:25 Agropogoda 
12:30 - magazyn rolniczy - magazyn 
12:45 W mniejszości siła 
 - publicystyczny 
14:00 Elif odc. 164, - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
 - rozrywka 
15:10 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
 wie... - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Śnieżne anioły - obyczajowy  
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - teleturniej 
18:00 Klan odc. 3232, - telenowela 
18:45 Bez tożsamości odc. 18, 
 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 14, - teleturniej 
21:20 Gwiazda Południa 
 - przygodowy 
23:15 Krwawy spektakl - thriller 
00:55 Igrzyska śmierci 
 - science fi ction

05:20 Ukryta prawda odc. 110, - serial 

06:20 Szpital odc. 221, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 154, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 3, - serial 

09:10 Brzydula odc. 209, - serial 

09:45 Brzydula odc. 210, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 496, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 155, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 395, - serial 

14:55 Szpital odc. 222, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 3, - serial 

17:55 Brzydula odc. 211, - serial 

18:30 Brzydula odc. 212, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 497, - serial 

20:00 Kopciuszek. W rytmie miłości - 

komedia 

21:55 Sześć dni, siedem nocy 

 - komedia 

00:05 Zatoka delfi nów - dokumentalny

06:00 Niesamowite rekordy 
 odc. 7, - rozrywka  
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 8, - rozrywka  
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 28, - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 58, - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 59, - serial 
09:00 V.I.P. odc. 12, - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 318, - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 185, 
 - serial  
12:00 Detektywi w akcji odc. 176, 
 - serial  
13:00 Galileo odc. 630,   
14:00 Galileo odc. 631,   
15:00 Dom nie do poznania odc. 259,  
16:00 Esmeralda odc. 81, 
 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 82, 
 - telenowela 
18:00 Detektywi w akcji odc. 146, 
 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci odc. 319, 
 - serial 
20:00 Więźniowie słońca 
 - sensacyjny 
21:55 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 117, - serial  
22:55 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 118, - serial  
00:00 Gatunek II - science fi ction

06:00 To moje życie! odc. 193 s. 3, 
 - telenowela
07:00 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 9, - kabaret 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 21 s. 4, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 s. 4, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 16 s. 11, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 9, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 5, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 5, - serial 
13:50 Królowa serc odc. 57, - telenowela 
14:45 Królowa serc odc. 58, - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 29, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 30, - serial 
17:05 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 10, - kabaret 
18:00 Bibliotekarze odc. 9, - serial 
19:00 Bibliotekarze odc. 10, - serial 
20:00 Tokarev. Zabójca z przeszłości 
 - sensacyjny 
21:40 Next - sensacyjny 
23:25 Piła V - horror 
01:10 Ale numer! odc. 31, - rozrywka

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 60 

08:10 Informacje kulturalne ekstra 

 odc. 2551 

08:45 Bezmiar sprawiedliwości 

 - dramat 

11:00 Wojna domowa odc. 15, - serial 

11:50 Wyłap - obyczajowy 

13:05 Wrota Europy Dramat wojenny 

14:35 Nadzwyczajny koncert 

 - Małgorzata Walewska 

 i Motion Trio - koncert 

15:30 Pegaz odc. 84 kulturalny 

16:35 Bezmiar sprawiedliwości 

 - dramat 

18:45 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1230,  

19:05 Bolesław Matuszewski 

 - dokumentalny 

19:55 Videofan odc. 81 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 75,  

20:25 Thelma i Louise - obyczajowy 

22:40 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 60 

23:45 Katie Melua Plays Avo Session 

 - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 29 
 - felieton 
06:55 Cicho pod prąd 
 - dokumentalny  
07:55 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 32, - rozrywka 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 79,  
08:40 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 13, - serial 
09:25 Bona - dokumentalny 
09:50 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 11, - rozrywka 
10:05 Sen o morzach i koloniach 
 - dokumentalny 
10:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 30, - serial 
12:00 Taśmy bezpieki 
 odc. 32, - dokumentalny  
12:35 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 9, - serial 
13:00 Podróże z historią odc. 43,  
13:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 44,   
14:40 Sensacje XX wieku odc. 79,   
15:15 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
 odc. 5,  
15:45 Grecka odyseja Joanny 
 Lumley odc. 4, 
 - dokumentalny 
16:45 Wycieczka - dokumentalny 
17:50 Czas honoru odc. 56, - serial 
18:50 Goniec historyczny IPN 
 odc. 9, - publicystyczny 
19:10 Sensacje XX wieku odc. 2,  
20:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 19, - reportaż 
20:35 Genialne wynalazki 
 odc. 3, - serial 
21:40 Poldark: Wichry losu 
 odc. 5, - serial 
22:50 Szerokie tory odc. 103,  
23:30 Ośmiornica odc. 57 s. 7, 
 - serial 
00:25 Nigdy nie wrócisz do domu... 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 18, - serial 
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat - magazyn  
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 Spis powszechny i gwiazda 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 III Woźnicki - koncert 
 Bożonarodzeniowy - koncert 
13:10 Święty na każdy dzień  
13:15 Lodowa podróż - dokumentalny 
14:00 Cystersi - powrót do pokory 
 - dokumentalny  
14:45 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką do 
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 8, - serial  
17:00 Kiedy kruszeją lody - reportaż 
17:30 Okiem kamery   
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. 3, - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Józef z Egiptu odc. 32, - serial 
22:40 Joanna d’Arc. Pod sztandarami 
wiary - dokumentalny 
23:35 Wenezuela - San Félix 
 - reportaż

05:55 Rodzinka.pl odc. 209 s. 11, 
 - serial 
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 31,  
07:05 M jak miłość odc. 195, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie - magazyn  
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia odc. 1770, 
 - serial 
11:45 Postaw na milion - teleturniej 
12:45 Tylko z tobą odc. 53, - serial 
13:40 Na sygnale odc. 109, - serial 
14:15 Program religijny 
14:45 Rodzinka.pl odc. 209 s. 11, 
 - serial 
15:20 Kulisy seriali: Na dobre i na złe 
 i Barwy szczęścia odc. 15 
 - felieton 
15:25 Janosik odc. 13, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 17, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 2 - felieton 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Barwy szczęścia odc. 1770, 
 - serial 
20:05 Barwy szczęścia odc. 1771, 
 - serial 
20:45 Mumia powraca - przygodowy 
23:05 Śniadanie do łóżka - komedia 
00:40 The Good Doctor odc. 3, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7

07:50 Doradca smaku odc. 15, 

 - kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2154 

10:55 Ukryta prawda odc. 516, - serial  

12:00 Szkoła odc. 258, - serial  

13:00 19+ odc. 137, - serial 

13:30 19+ odc. 138, - serial 

14:00 Szpital odc. 402, - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 7,  

16:00 Szkoła odc. 259, - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 517, - serial 

18:00 Szpital odc. 403, - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 46 

19:50 Uwaga! odc. 5176,  

20:00 Battleship: Bitwa o Ziemię 

 - przygodowy 

22:45 Zapłata - thriller 

01:10 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 10

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 587, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 256, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 257, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 92, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 579, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 212, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 393, - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2598, 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 639, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3540,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 83, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 71, - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2599, 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 448, - serial 
20:10 Życie Pi - przygodowy 
22:55 Cloverfi eld Lane 10 - thriller 
01:10 Gamer - sensacyjny

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Wojna Domowa 17:50 Czas honoru

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

Na Ziemi pojawia się pięć obiektów z obcej 
cywilizacji. Przybysze niszczą dwa z trzech 
niszczycieli patrolowych. Alex Hopper musi 
podjąć walkę z wrogiem i powstrzymać go przed 
ściągnięciem posiłków.

17-letni Pi i jego rodzina emigrują z Indii do Kanady. 
Podczas przeprawy przez morze ich statek tonie. 
Tylko Pi i kilku dzikim zwierzętom, w tym tygrysowi, 
udało się przeżyć. Razem dryfują po ocenie.

„Życie PI”
(2012r.) Polsat 20:10

„Battleship: Bitwa o Ziemię”
(2012r.) TVN 20:00



Sobota, 30 grudnia 2017

09:55 Talianka

05:35 Jaka to melodia? - teleturniej  
06:05 Sprawa dla reportera   
07:00 Naszaarmia.pl - magazyn 
07:30 Rok w ogrodzie 
 - magazyn poradnikowy 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 odc. 18 poradnikowy 
08:15 Gwiazdka pod psem 
 - obyczajowy 
09:55 Talianka odc. 7, - serial 
10:55 Talianka odc. 8, - serial 
12:00 Studio Raban odc. 1, 
 Program redakcji katolickiej 
 dla młodzieży 
12:30 Leonardo - człowiek, który ocalił 
 naukę - dokumentalny 
13:35 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 146, - kulinarny 
14:15 Dama w czarnym welonie 
 odc. 5, - serial 
15:20 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 7 olimpijski 
15:35 Puchar Świata - Turniej 
 Czterech Skoczni 
 w Oberstdorfi e Skoki narciarskie  
16:30 Puchar Świata - Turniej
  Czterech Skoczni 
 w Oberstdorfi e Skoki narciarskie  
17:35 Teleexpress 
17:40 Puchar Świata - Turniej
  Czterech Skoczni 
 w Oberstdorfi e Skoki narciarskie  
18:55 Jaka to melodia? - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 The Walk. Sięgając chmur 
 - biografi czny 
22:25 Igrzyska śmierci 
 - science fi ction 
00:55 Gwiazda Południa 
 - przygodowy

05:40 Ukryta prawda odc. 111, - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 22 s. 10, - serial 

09:25 Dwóch i pół odc. 23 s. 10, - serial 

10:00 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 2, - serial 

11:00 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 2, - serial 

12:00 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 2, - serial 

13:00 Brzydula odc. 207, - serial 

13:35 Brzydula odc. 208, - serial 

14:10 Brzydula odc. 209, - serial 

14:45 W krzywym zwierciadle: 

 Witaj święty Mikołaju! - komedia 

16:50 Ekspres polarny Film animowany 

19:00 Moje wielkie greckie wesele 

 - komedia 

21:00 Diana - biografi czny 

23:25 Godziny szczytu 

 - komedia sensacyjna 

01:35 Moc magii odc. 353, - rozrywka

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 29, - serial 
06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 30, - serial 
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 31, - serial 
07:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 32, - serial 
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 33, - serial 
08:35 Przyjaciel Świętego Mikołaja II: 
 świąteczne szczeniaki  
10:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 315, - serial  
11:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 316, - serial  
12:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 317, - serial  
13:20 STOP Drogówka odc. 159,  
14:25 Bracia surferzy - obyczajowy 
16:45 Klątwa Różowej Pantery 
 - komedia kryminalna 
19:00 Galileo odc. 632,  
20:00 Policjantki i policjanci odc. 318, 
 - serial  
21:00 Policjantki i policjanci odc. 319, 
 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 119, - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 120, - serial  
00:00 Strażnik pokoju - sensacyjny

06:00 Niesamowite! odc. 16, - serial 

06:30 Niesamowite! odc. 17, - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 39 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne odc. 1, 

 - serial 

08:45 Tajemnice medyczne odc. 2, 

 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 27, - serial 

10:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28, - serial 

11:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 29, - serial 

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 30, - serial 

13:15 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:20 Kull Zdobywca - fantastyczny 

16:10 Miś - komedia 

18:20 Taxi II - sensacyjny 

20:00 Underworld - thriller 

22:05 Ja, Frankenstein - thriller 

23:35 Wrota do piekieł - horror 

01:25 Ale numer! odc. 32, - rozrywka

08:00 Stawiam na Tolka Banana 

 odc. 4, - serial 

08:45 Stawiam na Tolka Banana 

 odc. 5, - serial 

09:35 - musicale. Śpiewa Zdzisława 

 Sośnicka - koncert 

10:35 Monidło - obyczajowy 

11:20 Fernando i humaniści 

 - obyczajowy 

11:55 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

12:50 Szlakiem Kolberga 

 odc. 23 kulturalny 

13:45 Chce się żyć - obyczajowy 

15:45 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:25 Tootsie - komedia 

18:35 Dranie w kinie - magazyn 

19:20 Legendy rocka odc. 2, - serial 

20:20 Zakochany Molier - biografi czny 

22:35 The XX live at La Halle Tony 

 Garnier - koncert 

00:05 Drogówka Film kryminalny 

02:15 Masz na imię Justine 

 - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 30 - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 29, - serial 
08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 18 
08:30 Dziedzictwo regionów 
 odc. 11, - krajoznawczy 
08:50 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 26, - serial 
09:10 W pustyni i w puszczy 
 odc. 3, - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 149, - kulinarny 
10:45 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 5, - serial 
11:40 Pompeje: piwnica szkieletów 
 - dokumentalny 
12:45 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 1, - serial 
13:45 Szerokie tory odc. 67,  
14:25 Wielka gra odc. 97, - teleturniej 
15:20 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 17,  
15:45 Spór o historię odc. 163,  
16:30 Sekretne życie gwiazd PRL-u 
 odc. 1, - serial  
17:20 Najdłuższa szychta 
 - dokumentalny 
18:00 Jan Serce odc. 8, - serial 
19:10 Nieznana historia Wielkiej 
 Armady odc. 3, - serial  
20:15 Fotograf - thriller 
22:15 Genialne wynalazki odc. 3, - 
serial  
23:15 Piwna historia - dokumentalny 
23:50 Czas siewu i czas żniw 
 odc. 2, - serial 
00:50 Hakerzy „Solidarności” 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - program dla młodzieży 
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Sanktuarium świętej Anny 
 w La Palud - dokumentalny 
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 Centrum Ewangelizacji - reportaż 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 32, 
 - serial historyczny  
14:40 Ludwig Maria Grignion 
 de Montfort - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Głos z Brukseli odc. 4, 
 - publicystyczny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial  
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
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 Modlitwa o pokój - dokumentalny 
23:40 Toliara - dokumentalny

06:00 Wielka Rafa Koralowa z 
 Davidem Attenborough 
 odc. 3, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1336, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie - magazyn  
10:45 Lajk! odc. 41 
11:10 Ostoja odc. 179 
11:40 Ukryte skarby odc. 30, 
 - reportaż 
12:15 Barwy szczęścia odc. 1769, 
 - serial 
12:45 Barwy szczęścia odc. 1770, 
 - serial 
13:15 Barwy szczęścia odc. 1771, 
 - serial 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:25 Rodzinka.pl odc. 210 s. 11, 
 - serial 
15:55 Kopciuszek w świecie mody 
 - komedia 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 6 
18:38 Pogoda 
18:50 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
19:05 Postaw na milion - teleturniej 
20:05 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 odc. 1, 
 - kabaret 
21:00 XXII Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2016 odc. 2, 
 - kabaret 
22:00 Medicus - przygodowy 
00:45 Tożsamość - thriller

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

 - magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1037 

11:00 Na Wspólnej odc. 2604, 

 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2605, 

 - serial  

12:00 Mali giganci odc. 8, 

 - rozrywka  

14:25 Azja Express odc. 5 s. 2,  

16:10 Toy Story II Film animowany 

17:55 Tu się gotuje! odc. 5, - kulinarny 

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 14,  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 47 

19:45 Uwaga! odc. 5177,  

20:00 Ostatnia piosenka - melodramat 

22:20 Jak przeżyć święta 

 - komedia 

00:25 Battleship: Bitwa o Ziemię 

 - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My3 odc. 15, - program dla dzieci 
 i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 24, - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 36, - serial 
09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 37, - serial 
09:45 Przygody Kota w butach odc. 31, 
 - serial 
10:15 Ewa gotuje odc. 284, - kulinarny 
10:50 Anioły i kowbojki: Lato Dakoty 
 - obyczajowy 
12:50 Słyszeliście o Morganach? 
 - komedia 
15:00 Foto Models Poland 2017 
 - rozrywka 
16:00 Odlotowe Manewry Kabaretowe 
 - kabaret 
17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 131, 
 - telenowela dokumentalna 
18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 132, 
 - telenowela dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 322, 
 - serial 
20:05 Wall-E Film animowany 
22:15 A więc wojna - - komedia 
00:20 Prześladowca III - thriller

10:00 Gotowe na wszystko 13:20 STOP Drogówka 06:00 Niesamowite! 10:20 Stawiam na Tolka 
Banaana 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

14:00 Familiada 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Nadchodzą wakacje. Andy ma jechać na obóz 
kowbojski. Chudy bardzo by chciał, żeby chłopiec 
zabrał go ze sobą. Niestety, pech chce, że Chudy 
łamie rękę i zostaje w domu.

Niedaleka przyszłość. W totalitarnym państwie Panem 
odbywają się krwawe igrzyska, których uczestnicy 
walczą o przetrwanie. Katniss Everdeen zgłasza się 
do udziału, by uratować siostrę.

„Igrzyska Śmierci”
(2012r.) TVP 1 22:25

„Toy Story II”
(1999r.) TVN 16:10



Niedziela, 31 grudnia 2017

17:30 Rolnik szuka żony

06:30 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 632, Program 
 redakcji katolickiej 
 dla młodzieży 
09:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 30, - serial 
09:40 Długie łodzie wikingów 
 - przygodowy 
11:55 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
 - magazyn 
12:55 Życie w powietrzu odc. 1, 
 - serial 
13:55 Nie wierzcie bliźniaczkom 
 - komedia 
16:05 Sportowe podsumowanie roku 
 - magazyn sportowy 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Rolnik szuka żony odc. 13 s. 4,   
18:40 Jaka to melodia? - - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Wszystkie drogi prowadzą 
 do Rzymu - komedia 
21:55 Step Up: Taniec zmysłów 
 - muzyczny 
23:50 Sylwester w Zakopanem 
 - rozrywka 
00:15 De-Lovely - życie jak piosenka 
 - musical

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 34, - serial 

06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 35, - serial 

07:05 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 59, - serial 

07:40 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 60, - serial 

08:05 Mój tata Scrooge - obyczajowy  

10:00 Galileo odc. 631,   

11:00 Galileo odc. 632,   

12:00 Syn Różowej Pantery 

 - komedia kryminalna 

13:55 Kuloodporny - sensacyjny  

16:15 K-19 - sensacyjny 

19:00 Galileo odc. 633,  

20:00 Wakacje z rekinami 

 - science fi ction 

21:50 Diamentowe psy - sensacyjny 

23:50 Gdy zapada zmrok - horror  

01:35 Najdziwniejsze zwierzęta świata 

 odc. 4, - serial

06:00 Niesamowite! odc. 5, - serial 

07:00 Allo, Allo odc. 1 s. 3, - serial 

07:45 Allo, Allo odc. 2 s. 3, - serial 

08:30 Allo, Allo odc. 3 s. 3, - serial 

09:20 Allo, Allo odc. 4 s. 3, - serial 

10:20 Doktor Proktor i wanna czasu 

 - fi lm dla młodzieży 

12:05 Na psa urok - komedia 

13:50 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

14:55 Ace Ventura: zew natury 

 - komedia 

16:40 XIX Mazurska Noc Kabaretowa 

 odc. 1, - kabaret 

17:30 XIX Mazurska Noc Kabaretowa 

 odc. 2, - kabaret 

19:10 XIX Mazurska Noc Kabaretowa 

 odc. 4, - kabaret 

20:00 Polowanie na drużbów - komedia 

21:50 Aniołki Charliego 

 - komedia sensacyjna 

23:35 Aniołki Charliego: zawrotna 

 szybkość - sensacyjny 

01:40 Ale numer! odc. 33, - rozrywka 

08:00 Stawiam na Tolka Banana 
 odc. 6, - serial 
08:45 Stawiam na Tolka Banana 
 odc. 7, - serial 
09:35 Diabelski instrument 
 - dokumentalny 
11:05 Scena klasyczna odc. 14, Recital 
11:55 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 217, - publicystyczny 
12:35 Moja nowa droga - obyczajowy 
13:25 Chuligan literacki odc. 71, 
 - publicystyczny 
14:05 Bregenz Festival 2017: 
 Carmen - koncert 
17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 65, - serial 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 516 kulturalny 
18:10 Próba - śpiewa Bohdan Łazuka 
 - koncert 
18:35 Studio Kultura - niedziela z... 
 - magazyn kulturalny 
19:30 Studio Kultura - niedziela z... 
 - magazyn kulturalny 
20:00 United Kingdom of Pop odc. 1, 
 - dokumentalny 
21:05 Rent - musical 
23:30 Queen - - koncert na Wembley 
 - koncert 
01:00 Rocky - horror Picture Show 
 - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 31 - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 30, - serial  
08:05 Droga od Chrystusa 
 do Konstantyna odc. 4, 
 - dokumentalny 
09:05 Parada oszustów odc. 1, - serial 
09:55 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 157, - kulinarny 
10:25 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 51, - serial 
10:40 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 5, - dokumentalny 
11:45 Tajemnice przyrody Biebrzy 
 - dokumentalny 
12:45 Grecka odyseja Joanny Lumley 
 odc. 4, - dokumentalny  
13:45 Legendy rocka odc. 1, - serial 
14:45 Jego Ekscelencja Subiekt 
 - komedia 
16:10 Szerokie tory odc. 88,  
16:40 Chile śladami Ignacego Domeyki 
 - dokumentalny 
17:30 Ex libris - magazyn 
17:55 Jan Serce odc. 9, - serial 
19:10 Sen o Warszawie - dokumentalny 
21:15 Ułańska ballada odc. 4, 
 - przygodowy  
22:10 Kochanek królowej - dramat 
00:35 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3, - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
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 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 2, - serial 
11:30 Największy dar odc. 1, 
 - reportaż 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Kędyż go szukać, czyli 
 pastorałki z gwiazdami 
 - koncert 
14:55 Święty na każdy dzień  
15:00 Inna Teresa - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia 
16:10  koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Transmisja Nieszporów 
 z Bazyliki Watykańskiej 
18:30  koncert kolędowy Eleni 
 - koncert 
19:30 Brat Ogień - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Procesja dziejów - reportaż 
22:00 51. Festiwal im. Jana 
 Kiepury - koncert  
23:00 51. Festiwal im. Jana 
 Kiepury - koncert

06:20 Słowo na niedzielę 

06:30 Rodzinka.pl 

 odc. 144 s. 11, - serial 

07:00 M jak miłość 

 odc. 1337, - serial 

08:00 Pytanie na śniadanie 

 - magazyn  

11:40 Pół żartem, pół serio 

 - komedia 

14:00 Familiada - teleturniej 

14:40 Koło fortuny - rozrywka 

15:35 Mumia powraca 

 - przygodowy 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:34 Rajd Dakar 2018 odc. 7 

18:35 Pogoda 

18:50 Program rozrywkowy 

 - rozrywka 

20:00 Sylwester Marzeń z Dwójką 

 - Zakopane 2017 - rozrywka

05:50 Mango - Telezakupy 

08:00 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 10 - poradnikowy 

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1038 

11:00 Remont razem - rozrywka 

11:55 Co za tydzień odc. 831 

12:25 Drzewo marzeń odc. 2, 

 - rozrywka 

13:25 Pyszne Peru - dokumentalny 

14:25 Warszawa - Stolica Sylwestra 

2017 odc. 1, - rozrywka 

14:30 Jak przeżyć święta - komedia 

16:25 Warszawa - Stolica Sylwestra 

 2017 odc. 2, - rozrywka 

16:30 Kraina jutra - przygodowy 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 48 

19:45 Warszawa - Stolica Sylwestra 

 2017 odc. 3, - rozrywka 

01:00 Gorąca laska - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

07:40 My3 odc. 16, 

 - program dla dzieci i młodzieży 

08:10 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 25, - serial 

08:40 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 26, - serial 

09:05 Przygoda w Paryżu - animowany 

11:00 Supertata - komedia 

13:00 Wall-E - animowany  

15:10 Życie Pi - przygodowy 

17:50 Nasz nowy dom odc. 86,  

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 50, - serial 

20:00 Sylwestrowa Moc Przebojów 

 2017 - koncert  

01:00 Roztańczony PGE Narodowy 

 na bis - koncert

05:35 Ukryta prawda odc. 112, - serial 

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Dwóch i pół odc. 1, - serial 

09:15 Dwóch i pół odc. 2 s. 11, - serial 

09:45 Dwóch i pół odc. 3 s. 11, - serial 

10:20 Brzydula odc. 210, 

 - serial 

10:55 Brzydula odc. 211, 

 - serial 

11:30 Brzydula odc. 212, 

 - serial 

12:00 Czarny źrebak - przygodowy 

13:00 Drużyna specjalnej troski 

 - komedia 

15:30 Święta z zaskoczenia - obyczajowy 

17:10 Pewnego razu w czasie Wigilii 

 - obyczajowy 

19:00 Miłość, szmaragd i krokodyl 

 - przygodowy 

21:15 Klejnot Nilu - przygodowy 

23:30 Moja wielka grecka wycieczka 

 - komedia 

01:40 Zaginiony w akcji III - sensacyjny

12:00 Czarny źrebak 10:00 Galileo

07:00 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

17:55 Jan Serce

14:00 Familiada 11:55 Co za tydzień 17:50 Nasz nowy dom

Chuligan obdarzony talentem do tańca zostaje 
skazany na 200 godzin pracy w elitarnej szkole 
tańca. Tu poznaje dziewczynę, której partner 
w decydującym dla niej momencie zostaje 
kontuzjowany.

Frank Walker i nastoletnia Casey Newton chcą 
odkryć tajemnicze miejsce znane jako „kraina jutra”  
zagubioną w czasie i przestrzeni okolicę. Jeśli uda im 
się tam dotrzeć, świat może nie być taki sam.

„Kraina jutra”
(2015r.) TVN 16:30

„Step Up: Taniec zmysłów”
(2006r.) TVP 1 21:10
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18:30 Korona królów

05:25 Gwiazdka pod psem 
 - obyczajowy  
07:00 Msza święta 
08:45 Doktor Żywago - obyczajowy 
12:00 Anioł Pański 
12:20 Dzika Alaska odc. 1, - serial 
13:20 Puchar Świata - Turniej 
 Czterech Skoczni 
 w Garmisch-Partenkirchen 
 - skoki narciarskie  
14:00 Puchar Świata - Turniej 
 Czterech Skoczni w 
 Garmisch-Partenkirchen 
 - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? - teleturniej 
18:30 Korona królów odc. 1, - serial 
19:00 Korona królów odc. 2, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Sisi odc. 1, - kostiumowy 
22:15 Sisi odc. 2, - kostiumowy 
00:05 Wszystkie drogi prowadzą 
 do Rzymu - komedia  
01:45 Step Up: Taniec zmysłów 
 - muzyczny

05:35 Ukryta prawda 

 odc. 113, - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:55 Przeminęło z wiatrem 

 odc. 1, - melodramat 

11:05 Przeminęło z wiatrem 

 odc. 2, - melodramat 

13:35 Elf - komedia 

15:40 Megamocny - animowany 

17:45 Lemony Snicket: Seria 

 niefortunnych zdarzeń 

 - komedia 

20:00 Eksplozja 

 - sensacyjny 

22:35 Kobieta na topie 

 - komedia 

00:20 Szalona odwaga 

 - dramat wojenny 

02:50 Sztuka i fałszerstwo 

 - dokumentalny

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 

 odc. 32, - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 1, - serial 

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 1, - serial 

07:30 Garfi eld Show - serial 

07:50 Garfi eld: Futrzane opowieści 

 - animowany 

08:50 Garfi eld: Mały kłopot w wielkich 

 Chinach - animowany 

09:50 Przyjaciel Świętego Mikołaja II: 

 świąteczne szczeniaki   

11:45 Mickey, Donald, Goofy: Trzej 

 muszkieterowie - animowany 

13:15 Podniebny pościg 

 - science fi ction 

15:00 Święci i żołnierze 

 - dramat wojenny 

16:55 Pakt milczenia 

 - horror  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 320, - serial 

20:00 Lwie serce - sensacyjny 

22:10 Czarny orzeł - sensacyjny 

00:20 Diamentowe psy 

 - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 194 s. 3, 
 - telenowela 
06:55 Ale numer! odc. 17, - rozrywka 
07:25 XIX Mazurska Noc Kabaretowa 
 odc. 1, - kabaret 
08:15 XIX Mazurska Noc Kabaretowa 
 odc. 2, - kabaret 
09:10 XIX Mazurska Noc Kabaretowa 
 odc. 3, - kabaret 
10:00 XIX Mazurska Noc Kabaretowa 
 odc. 4, - kabaret 
10:50 K-911 - komedia sensacyjna 
12:35 Najpiękniejsze baśnie braci 
 Grimm odc. 11 s. 2, 
 - fantastyczny 
13:45 Najpiękniejsze baśnie braci 
 Grimm - fantastyczny 
14:50 Małolaty na obozie - komedia 
16:20 Ace Ventura: zew natury 
 - komedia 
18:05 Goście, goście - komedia 
20:00 Raj dla par - komedia 
22:00 Agenci bardzo specjalni 
 - komedia kryminalna 
00:05 Facet pełen uroku 
 - komediodramat

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:15 Scena klasyczna odc. 14, - recital 

09:10 Mała Moskwa - melodramat 

11:15  koncert noworoczny z Wiednia 

 2018 - koncert  

12:00 Alicja - musical 

13:40 Tony Bennett & Lady Gaga. 

 Cheek To Cheek Live! - koncert 

14:50 Niedaleko pada jabłko od jabłoni 

 - dokumentalny 

15:50 Druciane oprawki 

 - krótkometrażowy 

16:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 516 kulturalny 

17:10 Nietykalni - komediodramat 

19:15 United Kingdom of Pop odc. 2, 

 - dokumentalny 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 41,  

20:25 Cały ten zgiełk - musical 

22:40 Antyfonie odc. 1, - publicystyczny 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 1 

23:25 Skandalista Larry Flynt 

 - biografi czny 

01:40 Wstęp do fi lmu odc. 41,  

01:50 Cały ten zgiełk - musical

06:50 Był taki dzień odc. 428 
 - felieton 
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11, - serial 
08:00 Droga od Chrystusa 
 do Konstantyna odc. 5, 
 - dokumentalny 
09:05 Parada oszustów 
 odc. 2, - serial 
10:05 Kulig - rozrywka 
10:45 Złoto dezerterów - komedia 
12:55 Bóg się rodzi. Kolędowanie 
 z Białegostoku -muzyczny 
13:30 Mesco dux baptizatur, czyli 
 książę Mieszko ochrzczony 
 - dokumentalny 
14:25 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 48, - serial 
14:35 Piętro wyżej - komedia 
16:15 Tajemnice początków Polski 
 odc. 2, - serial 
17:05 Odkryć tajemnicę 
 odc. 5, - serial 
17:55 Czas honoru odc. 57, - serial 
18:55 Flesz historii - magazyn 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 5,  
20:20 Artysta - - komedia 
22:10 Poldark: Wichry losu 
 odc. 6, - serial 
23:20 900 dni - dokumentalny 
00:50 Ostatnia bitwa Wikingów 
 - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Wystarczy sobą być - koncert 
09:00 Święty Augustyn 
 - animowany 
10:00 Uroczystość Świętej Bożej 
 Rodzicielki Maryi. 51. 
 Światowy Dzień Pokoju 
11:30 Procesja dziejów - reportaż  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Jasełka tradycyjne - Cieszyn 
 2014 Program edukacyjny 
14:20 Największy dar odc. 2, 
 - reportaż 
14:50 koncert prof. Juliana 
 Gembalskiego w Sanktuarium 
 NMP Gwiazdy Nowej 
 Ewangelizacji i Świętego 
 Jana Pawła II - koncert 
15:40 Nuty nadziei - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tydzień z Ziemi Świętej 
 - magazyn  
17:20 Święty na każdy dzień  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 25, - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 54, - serial  
22:50 Próba wiary - serial  
23:40 Jerash starożytne 
 miasto Jordanii 
 - reportaż

05:50 Król i ja - animowany 
07:25 Dudley Doskonały - komedia 
08:55 Ogniem i mieczem - historyczny 
12:05 Zaproszenie na transmisję 
 - koncertu noworocznego 
 z Wiednia 2018 - felieton  
12:15 koncert noworoczny 
 z Wiednia 2018 - koncert  
14:00 Familiada - teleturniej 
14:50 Koło fortuny - rozrywka 
15:35 Kabaret: Wszystkiego 
 zabawnego - kabaret 
16:15 Cziłała z Beverly Hills - komedia 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4978, 
18:40 Pogoda 
18:50 Sylwester - skrót - koncertu 
 - koncert 
20:05 The Voice Kids odc. 1, 
 - rozrywka 
21:10 The Voice Kids odc. 2, 
 - rozrywka 
22:15 Kabaret: Wszystkiego 
 zabawnego odc. 3, - kabaret 
23:10 Kabaret: Wszystkiego 
 zabawnego odc. 4, - kabaret 
00:15 - koncert noworoczny 
 z Wiednia - koncert 

05:50 Mango - Telezakupy 

07:30 Azja Express odc. 6 s. 2,  

08:50 Młode szpady 

 - przygodowy 

10:45 Toy Story III 

 - animowany 

12:30 Przygoda na Antarktydzie 

 - przygodowy 

14:50 Zaplątani - animowany  

16:45 Listy do M. 

 - komedia  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5178,  

20:00 Sylwester w Nowym Jorku 

 - komedia 

22:25 Życie bez wstydu odc. 3 s. 5,  

23:20 Projekt Lady odc. 4 s. 2,  

00:20 Władcy ognia 

 - sensacyjny

06:00 Pierwszy lot - animowany 

06:10 Kacze opowieści: poszukiwacze 

 zaginionej lampy - animowany 

07:45 Lilo i Stitch II: mały feler Stitcha 

 odc. 3, - animowany 

09:25 Hotel Transylwania 

 - animowany 

11:10 Uniwersytet Potworny 

 - animowany 

13:40 Dirty Dancing - fi lm taneczny 

15:50 Step Up II - muzyczny 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2600, - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 2, - serial 

20:05 Kevin sam w domu 

 - komedia sensacyjna 

22:15 Top Gun - sensacyjny 

00:50 Patriota 

 - dramat historyczny

13:35 Elf 13:15 Podniebny pościg 18:05 Gośce goście 09:10 Mała Moskwa 19:20 Sensacje XX wieku

20:05 The Voice Kids 16:45 Listy do M. 18:00 Pierwsza miłość

8-letni Kevin McCallister zostaje w domu, 
zapomniany przez wyjeżdżającą na święta rodzinę. 
Nie wiedzą o tym włamywacze planujący skok 
na pusty budynek. Chłopak postanawia strzec 
posiadłości.

Utalentowany pirotechnik i terrorysta ucieka 
z więzienia. Przybywa do Bostonu, aby zemścić się 
na byłym podopiecznym z IRA, który obecnie jest 
członkiem oddziału saperów.

„Eksplozja”
(1994r.) TVN 7 20:00

„Kevin sam w domu”
(1990r.) Polsat 20:05
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10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 14, - teleturniej 
10:15 Doktor Quinn odc. 20 s. 2, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 11, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca - magazyn 
12:55 Dzika Alaska odc. 2, - serial 
14:00 Elif odc. 165, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 38, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - - teleturniej 
17:55 Klan odc. 3233, - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 3, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 6, - serial 
21:15 Sekundy, które zmieniły życie 
 odc. 4, - dokumentalny 
21:35 - magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 55 
22:10 Przerwana misja - dokumentalny 
23:15 Uwięzione odc. 1, - serial 
00:10 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 8, - serial

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1176, - serial 

06:20 Szpital odc. 222, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 155, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 3, - serial 

09:10 Brzydula odc. 211, - serial 

09:45 Brzydula odc. 212, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 497, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 156, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 396, - serial 

14:55 Szpital odc. 223, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 213, - serial 

18:30 Brzydula odc. 214, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 498, - serial 

20:00 48 godzin - komedia sensacyjna 

22:10 Zaginiony w akcji III - sensacyjny 

00:20 Niewierni odc. 8, - serial

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 33, - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 2, - serial 
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 34, - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 2, - serial 
08:00 V.I.P. odc. 13, - serial 
09:00 Esmeralda odc. 81, - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 82, - telenowela  
11:00 Garfi eld: Mały kłopot w wielkich 
 Chinach - animowany  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 320, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 1, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 51,  
15:00 Dom nie do poznania odc. 260,  
16:00 Esmeralda odc. 83, - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 84, - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 1, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 321, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 121, - serial 
21:00 Stacja szyfrująca - thriller 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 123, - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 22, - rozrywka

06:00 To moje życie! odc. 195 s. 3, 
 - telenowela 
07:00 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 10, - kabaret 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 s. 4, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 9, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 17 s. 11, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 9, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 5, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 5, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 1, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 59, 
 - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 30, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 31, - serial 
17:05 Rewir odc. 1, - serial 
18:00 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 11, - kabaret 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 1, - serial 
20:00 Pan życia i śmierci - thriller 
22:15 Tokarev. Zabójca z przeszłości 
 - sensacyjny 
00:10 Dracula II: Odrodzenie 
 - horror

08:10 Wydarzenie aktualne 

 - reportaż 

08:40 Zezem odc. 2, 

 - serial 

09:00 Nietykalni - komediodramat 

11:00 Czterdziestolatek odc. 1, 

 - serial 

11:55 Czterdziestolatek odc. 2, 

 - serial 

12:50 Poznań ‘56 Dramat historyczny 

14:50 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

15:45 Wieczór u Abdona 

 - obyczajowy 

16:40 Siódmy pokój 

 - biografi czny 

18:45 Stan nieważkości 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do spektaklu 

 - publicystyczny 

20:35 Porwanie Donii Agaty 

 - spektakl teatralny 

22:10 Foxfi re - dramat 

00:35 Dziennik fi lozofa odc. 2

06:50 Był taki dzień odc. 429 - felieton 
07:00 Cicho pod prąd - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 80,  
08:35 Ukryte skarby odc. 1, - reportaż 
09:05 Czas honoru odc. 57, - serial  
09:55 Ex libris - magazyn 
10:20 Tajemnice przyrody Biebrzy 
 - dokumentalny 
11:15 Goniec historyczny IPN odc. 9, 
 - publicystyczny  
11:35 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 4, - serial 
11:50 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3, - dokumentalny  
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 5,  
14:20 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 5, - serial 
14:55 Flesz historii - magazyn 
15:15 Ostatnia bitwa Wikingów 
 - dokumentalny  
16:30 Roman Dmowski - dokumentalny 
17:25 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 14, - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 58, - serial 
18:35 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 2, - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 6,  
19:50 Borys Niemcow. Śmierć w cieniu 
 Kremla - dokumentalny 
20:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:30 Poldark: Wichry losu 
 odc. 7, - serial 
22:45 Na krawędzi wojny odc. 1, - serial 
23:45 Artysta - komedia  
01:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 80

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Kolumb - wyprawa na koniec 
 świata - animowany 
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Największy dar odc. 2, - reportaż  
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
 - magazyn  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - obyczajowy 
13:50 Święty na każdy dzień  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 54, - serial  
14:50 Nasz fascynujący wszechświat 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
16:50 Express studencki - magazyn  
17:00 Chingola - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Święta za dolara - obyczajowy 
23:40 Misja w Warszawie 
 - dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl odc. 210, - serial 
06:40 Program ekumeniczny 
07:05 M jak miłość odc. 196, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie - magazyn  
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1771, - serial 
11:50 Na dobre i na złe 
 odc. 510, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 54, - serial 
13:50 Na sygnale odc. 110, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 61 s. 5, - serial 
15:20 Rodzinka.pl odc. 204 s. 10, 
 - serial 
15:50 Rodzinka.pl odc. 205 s. 10, 
 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 18, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4979, 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1771, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1772, - serial 
20:45 Skazani na Shawshank - dramat 
23:15 Doktor „Dobre Samopoczucie” 
 odc. 2, - dokumentalny 
00:05 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 273 s. 14, - serial 
00:55 Pierwsza randka 
 odc. 24, - rozrywka

05:50 Uwaga! odc. 5178,   
06:20 Mango - Telezakupy 
07:30 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 11 poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2155 
10:55 Tu się gotuje! odc. 5, - kulinarny 
11:00 Ukryta prawda odc. 517, - serial  
12:00 Szkoła odc. 259, - serial  
13:00 19+ odc. 139, - serial 
13:30 19+ odc. 140, - serial 
14:00 Szpital odc. 403, - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 7,  
16:00 Szkoła odc. 260, - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 518, - serial 
18:00 Szpital odc. 404, - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5179,  
20:10 Doradca smaku odc. 40, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2606, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 36, - teleturniej 
21:30 Karmazynowy przypływ 
 - sensacyjny 
23:50 Kuba Wojewódzki 
 odc. 2 s. 11, Talk show 
00:50 Mroczne zagadki Los Angeles 
 odc. 15 s. 3, - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 588, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 258, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 259, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 93, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 580, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 201, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 394, - serial 
14:00 Pierwsza miłość - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 640, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 84, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 72, - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2601, 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 449, - serial 
20:10 Patriota - dramat historyczny  
23:45 W cywilu II - sensacyjny 
01:50 Sposób na blondynkę - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 11:00 Czterdziestolate 17:45 Czas honoru

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

Weteran marines, sierżant Joe Linwood, przebywa 
z żoną, Robin, na jednej z wysp Pacyfi ku. Hotel, 
w którym się zatrzymali, staje się celem ataku 
terrorystów. Joe rozpoczyna nierówną walkę 
z bandytami.

Jeden z najlepszych handlarzy bronią ma kilka 
zmartwień. Ściga go agent Interpolu, konkurencja 
go nie lubi, a żona nie wie, jak zarabia on na życie. 
Co gorsza, doskwierają mu wyrzuty sumienia.

„Pan życia i śmierci”
(2005r.) TV Puls 20:00

„W Cywilu II”
(2009r.) Polsat 23:45
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jak to działa?  
09:15 Dylematu 5 odc. 1, - serial 
10:15 Doktor Quinn odc. 21 s. 2, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 12, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 - magazyn rolniczy - magazyn 
12:55 Dzika Alaska odc. 3, - serial 
14:00 Elif odc. 166, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 39, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - - teleturniej 
17:55 Klan odc. 3234, - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 4, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Metro Film katastrofi czny 
22:40 Życie zaczyna się po setce 
 - dokumentalny 
23:55 Przełomy Missouri Western

05:20 Ukryta prawda odc. 114, - serial 

06:20 Szpital odc. 223, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 156, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 4, - serial 

09:10 Brzydula odc. 213, - serial 

09:45 Brzydula odc. 214, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 498, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 157, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 397, - serial 

14:55 Szpital odc. 224, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 215, - serial 

18:30 Brzydula odc. 216, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 499, - serial 

20:00 Szalona odwaga Dramat wojenny 

22:30 Mentalista odc. 17 s. 5, - serial 

23:30 Jeff wraca do domu 

 - komediodramat 

01:10 Miasto zła odc. 8, - serial 

06:00 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 35, - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 3, - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 1, - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 3, - serial 
08:00 V.I.P. odc. 14, - serial 
09:00 Esmeralda odc. 83, - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 84, - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 1, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 321, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 2, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 52,  
15:00 Dom nie do poznania odc. 261,  
16:00 Esmeralda odc. 85, - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 86, - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 2, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 322, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 122, - serial 
21:00 Bez odwrotu - thriller 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 124, - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 23, - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 196 s. 3, - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 1, - serial 
08:00 Rewir odc. 1, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 9, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 18 s. 11, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 9, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 5, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 5, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 2, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 60, 
 - telenowela 
15:45 Lekarze na start odc. 31, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 32, - serial 
17:05 Rewir odc. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 1, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2, - serial 
20:00 Resident Evil: Apokalipsa - horror 
21:50 Underworld - thriller 
00:05 Raj dla par - komedia 

08:05 Szlakiem Kolberga 

 odc. 23 kulturalny 

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Siódmy pokój - biografi czny 

11:00 Czterdziestolatek 

 odc. 3, - serial 

12:05 Czterdziestolatek 

 odc. 4, - serial 

13:00 Legenda Tatr - obyczajowy 

15:00 Dezerterzy odc. 56, 

 - publicystyczny 

15:35 Ucieczka - obyczajowy 

17:05 Fachowiec - obyczajowy 

19:05 Jan Berdyszak - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu  

20:25 Ona - obyczajowy 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 3 

22:45 Pegaz odc. 85 kulturalny 

23:45 Jedna scena odc. 23 kulturalny 

00:05 Wszystko, co kocham 

 - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 430 - - felieton 
06:55 Roman Dmowski - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 81,  
08:35 Ukryte skarby odc. 2, - reportaż 
09:05 Czas honoru odc. 58, - serial  
09:55 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 1, - serial 
10:20 Moi Rollingstonsi - dokumentalny  
11:20 Spór o historię odc. 8,  
11:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11, - serial  
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:35 Sensacje XX wieku odc. 6,  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 6, - serial 
15:10 Na krawędzi wojny odc. 1, - serial  
16:10 Daj mi duszę, resztę zabierz 
 - dokumentalny 
17:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 11, - serial 
17:45 Czas honoru odc. 59, - serial 
18:35 Pomniki historii odc. 53, - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 7,  
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 1, - dokumentalny 
21:35 Poldark: Wichry losu 
 odc. 8, - serial 
22:45 Ludzie z żelaznych domów 
 - dokumentalny 
23:40 Pod Mocnym Aniołem 
 - obyczajowy 
01:35 Działo się w Krakowie - magazyn

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 
 - program edukacyjny  
09:20 Express studencki - magazyn  
09:25 Opowieść o świętym Augustynie 
 - dokumentalny 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 35, - serial 
11:15 Święty na każdy dzień  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Czwarty mędrzec Film religijny 
12:50 Perełki krakowskie - reportaż 
13:15 Mały pasterz - animowany 
13:40 Święto młodego wolontariatu 
 - dokumentalny 
14:00 Święta za dolara - obyczajowy  
15:35 Boże Narodzenie w Indiach 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Z nami bezpiecznie - magazyn  
16:50 20 lat dla świata   
16:55 Święty na każdy dzień  
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Bałwany - komedia 
23:25 Święty na każdy dzień  
23:30 Perełki krakowskie - reportaż

06:00 Rodzinka.pl odc. 211 s. 11, 
 - serial 
06:35 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 197, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie - magazyn  
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1772, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 511, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 55, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 111, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 62 s. 5, - serial 
15:20 Rodzinka.pl odc. 206 s. 10, 
 - serial 
15:50 Rodzinka.pl odc. 207 s. 10, 
 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 19, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4980, 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:25 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 15 - felieton 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1772, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1773, - serial 
20:45 Na sygnale odc. 170, - serial 
21:15 Na sygnale odc. 171, - serial 
21:45 Ugotowany - komediodramat 
23:35 Jedyna szansa odc. 4, - serial 
00:40 Manipulacje w sieci 
 - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8,  

07:50 Doradca smaku odc. 40, 

 - kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2156 

10:55 Ukryta prawda odc. 518, - serial  

12:00 Szkoła odc. 260, - serial  

13:00 19+ odc. 141, - serial 

13:30 19+ odc. 142, - serial 

14:00 Szpital odc. 404, - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 7,  

16:00 Szkoła odc. 261, - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 519, - serial 

18:00 Szpital odc. 405, - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5180,  

20:10 Doradca smaku odc. 34, 

 - kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2607, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 37, - teleturniej 

21:30 Porachunki - komedia kryminalna 

23:45 Droga bez powrotu II - horror 

01:35 MasterChef odc. 3 s. 6,

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 589, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 260, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 261, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 94, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 581, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 202, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 395, - serial 
14:00 Pierwsza miłość - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 641, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 85, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 73, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2602, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 450, - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 484, - serial 
20:40 Sposób na blondynkę 
 - komedia  
23:05 Och, Karol! - komedia 
01:15 Australia - melodramat

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 15:00 Dezerterzy 13:35 Sensacje XX wieku

11:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Na Ziemi od 600 lat trwa wojna wampirów z wilkołakami. 
Ludzie zostawiają monstra w spokoju dopóty, dopóki 
do jednej z bitew zwaśnionych stron nie dostaje się 
student medycyny.

Pułkownik Nathaniel Serling bada okoliczności 
śmierci kapitan Karen Walden, która za bohaterskie 
zachowanie na polu walki ma zostać odznaczona 
Medalem Honoru. Odkrywa różne wersje wydarzeń.

„Szalona odwaga”
(1996r.) TVN 7 20:00

„Underworld”
(2003r.) TV Puls 21:50
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 temperatura: 3 1 °C
 opady: 0 1 mm
 ciśnienie: 999 995 hPa
 wiatr: 19 19 km/h 
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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 mrożonego szpinaku
500 g filetu z dorsza
150 ml śmietany 30 proc.
50 ml soku z cytryny
100 g startego sera
2 pomidory
6 różyczek brokuła
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 
stopni C, rybę z sosem zapiekaj 20 min.  

Smacznego! Kacper Ziorkowski
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Głosowanie korespondencyjne tylko 
dla niepełnosprawnych?

W ubiegłym tygodniu Senat RP pracował nad nowelizacją 
Kodeksu wyborczego. Uchwalone wcześniej przez Sejm RP 
przepisy znoszą głosowanie korespondencyjne. Jednak se-
natorowie przyjęli poprawkę, która umożliwia oddanie głosu 
korespondencyjnie wyłącznie osobom niepełnosprawnym. Za 
poprawką głosowało 85 osób, jedna była przeciw. Pozostałe 
propozycje, zawarte w noweli, obejmują m.in. dwukadencyj-
ność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, liczoną od wy-
borów samorządowych w 2018 r.

Surowsze kary za gwałt 

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu karnego. 

Zgodnie z propozycją rady ministrów, kara za gwałt 

wzrośnie do 25 lat pozbawienia wolności. Obecnie za 

taki czyn grozi od 5 do 15 lat więzienia. Ponadto sąd, 

na wniosek o� ary, będzie musiał zastosować dodat-

kowy środek karny – zakaz kontaktowania się z po-

krzywdzonym, zbliżania się do niego lub nakaz okre-

sowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie 

z pokrzywdzonym.  

Pobyt w DPS-ie na nowych zasadach 

W środę 20 grudnia prezydent podpisał ustawę o zmianie 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zgodnie z uchwa-
lonymi przepisami, przyjęcie do domu pomocy społecznej 
osoby ubezwłasnowolnionej bez jej zgody, a za zgodą jej 
przedstawiciela ustawowego, będzie wymagało orzeczenia 
sądu opiekuńczego o skierowaniu do domu pomocy spo-
łecznej. Ponadto ustawa wprowadza obowiązek okresowego 
badania stanu zdrowia psychicznego takiej osoby w zakresie 

uzasadniającym jej pobyt w domu pomocy społecznej (nie 
rzadziej niż co pół roku). Otrzyma ona również adwokata 

lub radcę prawnego z urzędu. 

Porady w ZUS-ie

W czwartek 28 grudnia w godzinach 10.00-12.00 w Inspektoracie ZUS-u w Lipnie można skorzystać z konsultacji u eksperta tej instytucji. W trakcie dyżuru będzie okazja, by zasięgnąć informacji w zakresie ubezpieczeń społecz-nych oraz prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mieści się w siedzibie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy ul. Kościuszki 12.

Sprawdź historię kupowanego auta 

Resort cyfryzacji uruchomił portal: www.historiapojazdu.gov.pl, za 
pomocą którego bezpłatnie można sprawdzić historię auta sprowa-
dzonego z wybranych krajów i zarejestrowanego w Polsce. W zakład-
ce „Dane zagraniczne” zobaczymy informacje w siedmiu kategoriach: 
kradzież, złomowanie, powypadkowy, uszkodzony, przekręcony licz-
nik, niedopuszczony do ruchu i służy jako taxi. W styczniu usługa 
zostanie rozszerzona o samochody, które jeszcze nie znalazły się 
w Centralnej Ewidencji Pojazdów, a np. już są oferowane do sprze-
daży.

Profesjonalna rejestracja pojazdów 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, która wprowadza do po-
rządku prawnego instytucję profesjonalnej re-
jestracji pojazdów. Takie rozwiązanie ma przede 
wszystkim umożliwić legalne wykonywanie jazd 
testowych pojazdami z wykorzystaniem jednego 
numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów, bez 
konieczności każdorazowej czasowej rejestracji 
pojazdu.

Skuteczna ściągalność alimentów

Resorty: sprawiedliwości oraz rodziny, pracy i polityki społecznej po-
dały nowe informacje dotyczące zmian w Kodeksie karnym w sprawie 
egzekwowania alimentów. Dzięki zmianom w prawie, liczba płacących 
alimenty wzrosła o ponad 100 proc. Zgodnie z przepisami, obowiązują-
cymi od 31 maja tego roku każdego, kto zalega z alimenaami na kwotę 
równą lub przewyższającą trzymiesięczne zobowiązania, może spotkać 
kara grzywny bądź do roku więzienia. Wobec skazanych stosowany jest 
dozór elektroniczny. Ci, którzy zalegają ze zobowiązaniami, są wzywani 
przez prokuraturę i pouczani o konsekwencjach. Mogą uniknąć kary, jeśli 
w ciągu 30 dni spłacą zaległości.
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Pierwsze wzmianki o Bia-
łymstoku sięgają 1426 roku, 
kiedy opisywano dawny szlak 
na Litwę, wspominając skrzyżo-
wanie dróg w rejonie obecnego 
Rynku Kościuszki. Właśnie wo-
kół tego skrzyżowania zaczęły 
powstawać pierwsze zabudowa-
nia. Pojawił się mały kościółek 
i pierwsza karczma. Na początku 
XVII wieku powstał Stary Kościół 
Farny, a z inicjatywy marszałka 
Piotra Wiesiołkowskiego został 
wzniesiony pałac, który stał się 
w późniejszym czasie siedzibą 
rodu Branickich. Rozpoczęto 
również budowę obecnego ra-
tusza. Do 1915 roku miasto było 
pod panowaniem rosyjskim. Po 
powstaniu listopadowym w jego 
pobliżu ustanowiono granicę cel-
ną między Rosją a Kongresówką. 
W tamtych latach przez Biały-
stok poprowadzono linię kole-
jową, która w znacznym stopniu 
przyczyniła się do rozwoju mia-
sta. W latach 1915-1920 znajdo-
wał się pod okupacją niemiecką, 
a od 1920 roku wszedł w skład 
państwa polskiego. W 1941 roku 
znowu został opanowany przez 
Niemców, którzy stworzyli tam 
getto żydowskie. W trakcie dzia-
łań wojennych miasta znacząco 
ucierpiało, a jego powojenna od-
budowa trwała bardzo długo.

Co ciekawego możemy zoba-

czyć w Białymstoku?
Pałac Branickich – jeden 

z najlepiej zachowanych pała-
ców magnackich w stylu późno-
barokowym, zwany „Wersalem 
Północy”. Do pałacu prowadzi 
Wielka Brama z tzw. Gryfem, 
czyli herbem rodu Branickich. 
Pałac powstał w XVIII wieku, za 
czasów hetmana Jana Klemensa 
Branickiego, który pałac przebu-
dowywał przez całe swoje życie. 
W jego apartamentach gościli 
królowie z całej Europy. Należy 
nadmienić, że w pobliżu tej bu-
dowli powstał pierwszy na te-
renach polskich teatr. Obecnie 
w pałacu mieści się akademia 
medyczna oraz muzeum far-
macji. Obiekt najlepiej zwiedzać 
w okresie letnim, kiedy można 
również podziwiać ogrody pała-
cowe w pełnej krasie.

Ogrody pałacowe – układ 
ogrodów i podział na Ogród Dol-
ny i Górny powstał już w XVII wie-
ku. Jest on utrzymany do dzisiaj. 
Część górna przylega bezpośred-
nio do pałacu i ma styl francuski. 
Widać liczne fontanny i klomby. 
Natomiast dolna część to już 
styl angielski. Można tu spotkać 
liczne promenady, altanki i małe 
sadzawki. Główna aleja parkowa 
to osiem strzyżonych trawni-
ków, wzdłuż których znajduje się 
16 rzeźb, z których 10 pochodzi 

z XVIII wieku, a sześć zostało od-
restaurowanych w latach 50. XX 
wieku. Sam pałac wraz z ogroda-
mi znajduje się w centrum miasta 
i bardzo łatwo do niego trafić.

Muzeum Podlaskie – w ra-
tuszu miejskim możemy zoba-
czyć wystawy i ekspozycje stałe, 
takie jak ekspozycja malarstwa 
polskiego. Ta ostatnia zawiera 
ponad sto dzieł, obejmujących 
ostatnie 250 lat. Do najsłyn-
niejszych należy zaliczyć płótna 
malarzy polskich wykształco-
nych w Akademii Monachijskiej, 
zwłaszcza płótno „Wyjazd po-
wozem” Alfreda Wierusza-Ko-
walskiego. Jest dużo płócien ar-
tystów związanych z pałacem 
Branickich. W muzeum można 
również obejrzeć wystawy cza-
sowe współczesnych malarzy. 

Muzeum Wojska –  powstało 
w latach 70. XX wieku i pokazuje 
rozwój wojskowości na terenach 
Podlasia. W muzeum można 
zwiedzić ekspozycje stałe: „Prze-
ciwko dwóm wrogom - czyli pod-
laskie epizody wojenne podczas 
II wojny światowej” (przepiękne 
dioramy, które zadowolą każdego 
znawcę historii) i „Wojsko Polskie 
w latach 1956-2010” (pokazuje 
ewolucje umundurowania i wy-
posażenia wojska, z uwzględnie-
niem misji pokojowych). W ra-
mach tej instytucji dostępne jest 

też Muzeum Pamięci Sybiru.
Bazylika Archikatedralna 

Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny – to zespół dwóch 
kościołów, starego z początków 
XVII wieku i nowego z XX wieku. 
Stary kościół powstał za czasów 
Piotra Wiesiołowskiego. Ołtarz 
główny jest pokryty białą poli-
chromią ze złoceniami, po jego 
bokach znajdują się rzeźby Piotra 
i Pawła z 1751 roku. Kościół jest 
mauzoleum rodziny Branickich, 
których krypty są bogato zdo-
bione. W podziemiach świątyni 
ulokowane są również krypty 
fundatorów oraz trumny dwóch 
biskupów. Obok starego kościoła 
znajduje się nowy, w stylu neo-
gotyckim. 

Park Stary im. księcia Józefa 
Poniatowskiego - powstał w 1897 
roku niedaleko pałacu Branic-
kich. Do parku prowadziły trzy 
bramy. Centralną częścią był 
owalny plac, od którego odcho-
dziły przepiękne aleje spacero-
we. W 1933 roku w parku zaczę-
to budować dom ludowy, który 
ostatecznie został teatrem. Rów-
nocześnie przearanżowano cały 
teren, tworząc nowe trasy spa-
cerowe, zlikwidowano ogrodze-
nie i bramy wejściowe. Ponowna 
przebudowa parku to już ostat-
nie lata. Centralny plac otrzymał 
im. Józefa Piłsudskiego. Zamon-

towano fontannę, a sezonie zi-
mowym działa tu lodowisko. 

Sobór św. Mikołaja – katedra 
diecezji białostocko-gdańskiej 
kościoła prawosławnego po-
wstała w połowie XIX wieku na 
miejscu starej cerkwi. W następ-
nych latach podniesiona została 
do świątyni rangi katedralnej. 
Służy ona wielu wiernym z ca-
łego regionu. Jej zabudowa od-
zwierciedla styl cerkiewny. Jest 
na pewno ciekawym obiektem 
architektonicznym, który można 
jedynie zobaczyć w rejonach Bia-
łegostoku.

Niedaleko Białegostoku, 
w Supraślu, znajduje się Monaster 
Zwiastowania Przenajświętszej 
Bogurodzicy i św. Jana Teologa. 
To jeden z pięciu prawosławnych 
klasztorów męskich w Polsce. 
Można go zwiedzać między 10.00 
a 14.00 i 16.00 a 18.00. Dodatko-
wą atrakcją jest Muzeum Ikon, 
dysponujące ekspozycją dzieł 
odebranych m.in. przemytnikom 
na granicy. Zwiedzając je, bierze-
my udział w spektaklu „światło 
– dźwięk”.

Królewski Tykocin to jeden 
z najpiękniejszych ośrodków 
w regionie. Warto wstąpić do 
miasteczka, by obejrzeć królew-
ski zamek, kościoły, klasztor.

Tekst i fot. (Maw)

Monaster (klasztor) w Supraślu pod Białymstokiem

Jadąc do Białegostoku, warto zatrzymać się w Tykocinie

Białystok słynie m.in. z pałacu Branickich

Białystok – biegun zimna
PODRÓŻE  Białystok to stolica województwa podlaskiego. Jednocześnie to jedno z najbardziej zalud-
nionych miast wojewódzkich w Polsce, pełne przepięknych parków i terenów rekreacyjnych
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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)

Dobry czas na kontakty z otoczeniem, zyskasz na po-
pularności. Jeśli zdecydujesz się w weekend wybrać 
na imprezę, masz szansę spotkać kogoś, kto bardzo 
ci się spodoba. Flirt murowany. Twoje myśli zdomi-
nuje szukanie przyjemności. Czy to w towarzystwie 
innych, czy na zakupach, czy w pracy. Doskonały 
nastrój nie będzie cię opuszczał.

Spójrz na swój związek z szerszej perspektywy. Czy 
czasem nie jest tak, że za bardzo skupiasz się na 
szczegółach i szukasz dziury w całym? Daj partnerowi 
odetchnąć, pochwal, nawet na wyrost, a zobaczysz, że 
efekty będą zadziwiające. Planety pomogą ci radykal-
nie rozwiązać problem natury zawodowej, z którym 
borykasz się od dłuższego czasu.

Będziesz wyjątkowo optymistycznie nastawiony do 
świata, a twój świetny nastrój udzieli się nawet naj-
większym ponurakom. W pracy postawisz na wdro-
żenie nowego rozwiązania, które wszystkim ułatwi 
realizację obowiązków. Twój dom będzie otwarty dla 
gości, a towarzystwo chętnie skorzysta z zaproszenia 
na imprezę. Dobra energia będzie od ciebie bić.

Będziesz teraz wyjątkowo nieufna i ostrożna w kon-
taktach służbowych. Słusznie, intuicja cię nie za-
wiedzie. Ktoś chce cię oszukać, zająć twoje stano-
wisko. Uważaj na to, co i do kogo mówisz. Chętnie 
poświęcisz uwagę rodzinnym sprawom, możesz 
planować remont.

Obowiązki domowe i zawodowe spadną ci na głowę. 
W te pierwsze postaraj się zaangażować bliskich, 
z drugimi musisz poradzić sobie w pojedynkę. Ustal 
priorytety i odhaczaj po kolei wykonane zadania. 
Pójdzie ci lepiej, niż się spodziewałeś. Potem zapla-
nuj zasłużony urlop.

Zapowiadają się spokojne dni. Spraw do załatwienia 
ubędzie, możesz skupić się na relacjach rodzinnych 
i kontaktach towarzyskich. Zagraj z dziećmi w plan-
szówki, wybierz się na wycieczkę rowerową, zaproś 
znajomych na kolację. Dobrze ci to zrobi.

Doradcy, którzy „życzliwie” podpowiadają ci, jak 
masz żyć, zaczną cię irytować. Postanowisz wziąć 
sprawy w swoje ręce. Przyjaciółki, które lubią wtrą-
cać się w twoje sprawy zdziwią się, gdy postawisz 
granice. Trudno, przyszła pora na zmiany i określe-
nie, co jest dla ciebie ważne.

Układ planet gwarantuje powodzenie w życiu towa-
rzyskim, biznesowym i w sferze finansów. Jeśli nie 
wybierasz się na urlop, możesz śmiało inwestować 
i negocjować ważne kontrakty. Wszystko będzie szło 
jak z płatka. Nie zapominaj o zacieśnianiu więzi ro-
dzinnych. Może zorganizujesz przyjęcie w ogrodzie 
i zaprosisz dalszych krewnych? 

Krótko mówiąc, będzie cię nosić. Zapragniesz po-
dróżować, choćby niedaleko, zwiedzać, poznawać 
nowe miejsca. Zanim wyruszysz, zastanów się 
czy motorem twoich działań nie jest czasem chęć 
ucieczki od rodziny? Jeśli nie, to wywiąż się ze zło-
żonych wcześniej obietnic, zrób wszystko, co trzeba, 
pakuj plecak i w drogę. Przygody gwarantowane.

Mimo okresu świąteczno-noworocznego, w pracy 
nie zwalniasz tempa. Będziesz chciał pokazać się 
wszystkim z jak najlepszej strony. Zgłosisz gotowość 
zastąpienia kolegi, który wybiera się na urlop, świet-
nie wywiążesz się z obowiązków i pojawi się szansa 
na awans. Będziesz duszą towarzystwa i pozyskasz 
informacje przydatne w biznesie.

Lubisz muzykę, kino, dobrą książkę? Zadbaj, by nie 
zabrakło ci czasu na przyjemności. Zmęczenie da się 
we znaki, a do ferii jeszcze trochę. W pracy pojawi 
się konieczność rozwiązania trudnej sprawy. Możesz 
liczyć na pomoc kogoś, kogo wsparłeś w przeszłości. 
W domu nie spieraj się z partnerem o błahostki. Przy-
znaj mu rację, a powróci harmonia.

Miłość cię goni, zwolnij trochę i rozejrzyj się, bo ko-
muś wpadłeś w oko. Nadchodzące dni upłyną pod zna-
kiem motyli w żołądku i przyspieszonego bicia serca. 
Podczas bezsennych nocy będziesz rozmyślać, czy to 
właśnie ta osoba. Dobry czas na urlop, ale uważaj, by 
w roztargnieniu za dużo nie wydać. Inaczej ciężko ci 
będzie dociągnąć do wypłaty.

Kolorowanki dla dzieci
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Z tej okazji przedszkolaki ze 
Szkoły Podstawowej w Kowal-
kach  pod czujnym okiem  pań 
własnoręcznie przygotowały 
i upiekły świąteczne ciasteczka. 
Wszystkim dzieciom towarzyszył 
uśmiech i dobra zabawa. Najbar-

dziej wyczekiwanym momentem 
była oczywiście wspólna degu-
stacja. Mali cukiernicy pierwsze 
doświadczenia kulinarne z pew-
nością zapamiętają na długo.

Adam Wojtalewicz, 
fot.nadesłane

Film opowiada historię troj-
ga ludzi. Jack Jordan jest prze-
stępcą i ma za sobą pobyt w wię-
zieniu. Cristina jest narkomanką, 
zaś Paul Rivers z powodu choro-
by serca oczekuje transplantacji. 
Fabułę  oparto na kilku wątkach, 
które początkowo rozwijane nie-
zależnie nagle się krzyżują. Każda 
z postaci musi stawić czoła no-
wej sytuacji, a ich relacje bywają 
burzliwe. Tytułowe 21 gramów 
oznacza ciężar ludzkiej duszy, 
zgodnie z teorią Duncana Mac-
Dougalla, który przeprowadzając 

serię wyjątkowych eksperymen-
tów określił jej masę. Sylwet-
kę reżysera oraz najważniejsze 
filmowe osiągnięcia przybliżyła 
uczestnikom spotkania Małgo-
rzata Gołębiewska. 

– Urodzony w Meksyku Ale-
jandro González Inárritu w wie-
ku 16 lat porzucił szkołę i z ów-
czesną dziewczyną wyjechał do 
Acapulco, wierząc w amerykań-
ski sen. – Namiętność w związ-
ku szybko się wypaliła, a żądny 
przygód Inárritu rozpoczął pracę 
na statkach transportowych. Był 

to bardzo ważny epizod  w jego 
życiu, gdyż miał kontakt z wie-
loma kulturami różnych krajów. 
Po dwóch latach wodnej tułaczki 
wrócił jednak w rodzinne strony. 
Po powrocie postanowił skończyć 
szkołę, a potem zaczął studia na 
prestiżowym Uniwersytecie Ibe-
roamerykańskim. Pracę zaczynał 
jako didżej w najbardziej znanej 
meksykańskiej radiostacji.  Jego 
pełnometrażowy debiut reżyser-
ski „Amores Perros” został ciepło 
przyjęty przez krytyków i okazał 
się ogromnym, międzynarodo-
wym sukcesem. Jego filmy cha-
rakteryzują się wielowątkową 
narracją, mnogością wprowadza-
nych bohaterów i specyficznym 
zapętleniem ich losów. Inárritu 
znany jest jako reżyser, który 
wyciska z aktorów siódme poty 
– dodaje Małgorzata Gołębiew-
ska.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz

Małgorzata Gołębiewska przybliżyła sylwetkę i twórczość wybitnego 
reżysera Alejandro Gonzáleza Inárritu

Świąteczne wypieki 
przedszkolaków
Pieczenie ciasteczek w dni poprzedzające Boże Naro-
dzenie to piękny zwyczaj, będący źródłem niepowta-
rzalnych wspomnień.

RypinFilmowo w bibliotece
RYPIN  12 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotka-
nie Klubu Filmowego działającego przy Miejsko-Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Rypinie. Przybyłym gościom wyświe-
tlono  „21 gramów”, czyli nominowany do dwóch Oscarów 
głośny dramat Alejandro Gonzáleza Inárritu

R E K L A M A
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W wyborach 23 marca 1980 
roku wyłoniono także radnych 
Wojewódzkiej Rady Narodowej. 
Z Rypina w skład WRN weszli: 
Janina Lenard, pracownik WSS 
„Społem” w Rypinie, członek 
PZPR i ZSMP; Bogusław Ru-
piński, krawiec, członek SD; 
Ryszard Hańczyk, kierownik 
działu w POM Rypin, bezpar-
tyjny. Naczelnikiem miasta 
był od 1979 roku Stanisław Ma-
klakiewicz.

11 grudnia 1980 roku Walde-
mar Lewiński zrezygnował ze 
stanowiska I sekretarza i tym 
samym z funkcji przewodni-
czącego MRN w Rypinie. Już 
15 stycznia 1981 roku KM PZPR 
rekomendował na przewod-
niczącego MRN Włodzimierza 
Furmana, radnego i członka 
PZPR. W kilka dni później Wło-
dzimierz Furman został wy-
brany przewodniczącym MRN 
w Rypinie. Funkcję tę pełnił do 
1990 roku, do momentu wol-
nych wyborów pierwszej Rady 
Miasta. W lutym 1982 roku, 
w pierwszych tygodniach po 
ogłoszeniu stanu wojennego, 
nastąpiła także zmiana na 
stanowisku naczelnika Rypi-
na. Ustąpił z funkcji Stanisław 
Maklakiewicz i stanowisko to 
objął Zbigniew Gałecki, który 
funkcję tę pełnił do 21 czerw-
ca 1985 roku. Naczelnik miasta 
wybierany był przez MRN na 
sesji, bezwzględną większością 
głosów, spośród kandydatów 
zgłoszonych przez prezydium 
MRN, uzgodnionych z Woje-
wodą włocławskim. Jako organ 
wykonawczy i zarządzający 
Rady zobowiązany był skła-
dać na sesjach informacje o re-
alizacji zadań wynikających 
z uchwał oraz planu społeczno-
gospodarczego. Po ogłoszeniu 
stanu wojennego Miejska Rada 
Narodowa w Rypinie zawiesi-
ła działalność. Ostatnia sesja 
odbyła się 2 grudnia 1981 roku, 
a kolejna 26 marca 1982 roku.

W lutym 1982 roku upły-
wała kadencja rad narodo-
wych. Wprowadzenie stanu 
wojennego 13 grudnia 1981 
roku spowodowało jednak od-
sunięcie wyborów i przedłu-
żenie kadencji rad wybranych 
w 1978 roku. Zniesienie stanu 
wojennego nastąpiło 22 lipca 
1983 roku i wówczas postano-
wiono, że kadencja rad zosta-
nie zakończona 23 marca 1984 

roku, a kolejne wybory od-
będą się 17 czerwca 1984 roku 
na 40-lecie PRL. Tymczasowa 
Komisja Koordynacyjna NSZZ 
„Solidarność” już 23 stycznia 
1984 roku przyjęła Stanowisko 
w sprawie wyborów do rad naro-
dowych, w którym stwierdziła, 
że wybory te będą służyć znie-
woleniu społeczeństwa, okre-
śliła warunki autentycznych 
wyborów, wezwała do bojkotu 
oraz zaapelowała do struktur 
związkowych o podjęcie akcji 
propagandowej i przygotowa-
nie się do bojkotu w poszcze-
gólnych okręgach.

 Wybory do Miejskiej 
Rady Narodowej w Rypinie 
w czerwcu 1984 roku odbyły się 
bez przeszkód. Podobnie, jak we 
wszystkich wyborach w cza-
sach PRL, program wyborczy 
był jeden, wspólny. Radnymi (50 
osób) zostali wybrani: Andrzej 
Barczewski, Albin Borkowski, 
Paweł Borowicz, Mirosław Bo-
ruszkowski, Gerard Brzozow-
ski, Hanna Buchalska, Józef 
Chojnacki, Zofia Cieciórska, 
Krystyna Czajkowska, Czesław 
Drozdowski, Witold Ferdyn, 
Włodzimierz Furman, Piotr 
Gąsiorowski, Antoni Głowac-
ki, Henryk Górecki, Jan Golus, 
Helena Grabowska, Jan Graj-
kowski, Włodzimierz Jasiński, 
Marian Jaworski, Ryszard Ka-
wecki, Andrzej Korzeniewski, 
Stanisław Kozłowski, Bogdan 
Kruszczewski, Stanisław Ku-
charski, Andrzej Kaczmarski, 
Urszula Lewczuk, Danuta Le-
wicka, Marek Małecki, Barbara 
Mańkowska, Irena Maron, Lu-
cyna Marynowska, Krzysztof 
Marynowski, Ryszard Matu-
szak, Leonard Nowak, Halina 
Ostrowska, Mikołaj Piotrow-
ski, Stanisław Przeczewski, 
Jerzy Radecki, Leszek Ratkow-
ski, Antoni Rutkowski, Tere-
sa Sierocińska, Elżbieta Sław-
kowska, Sabina Stańczyk, Lech 
Szalkowski, Stanisław Szwed, 
Ferdynand Wiśniewski, Boże-
na Żukowska, Mateusz Żychle-
wicz. Radnymi Wojewódzkiej 
Rady Narodowej we Włocław-
ku zostali wybrani z Rypina: 
Janina Lenard, Bogusław Trę-
dowski i Tadeusz Gonia.

 Inauguracyjna se-
sja odbyła się 26 czerwca 1984 
roku. Na wniosek I sekretarza 
KM PZPR Krzysztofa Maciejew-
skiego jednogłośne wybrano 

przewodniczącym Miejskiej 
Rady Narodowej Włodzimierza 
Furmana, a wiceprzewodni-
czącymi Albina Borkowskie-
go i Stanisława Kozłowskiego. 
Przewodniczącym komisji ds. 
samorządu został wybrany 
Paweł Borowicz, Jan Chojnow-
ski, komisji oświaty, kultury, 
zdrowia i spraw socjalnych 
Albin Borkowski, komisji han-
dlu, usług i rzemiosła Bogdan 
Kruszczewski, prawa i porząd-
ku publicznego Leszek Rat-
kowski. 21 czerwca 1985 roku 
naczelnikiem Rypina został 
wybrany przez MRN na wnio-
sek wojewody włocławskiego 
Stanisław Forczmański. Funk-
cję tę pełnił w okresie szyb-

kiego wówczas, mimo kryzysu 
gospodarczego, rozwoju miasta 
do 30 czerwca 1990 roku.

19 czerwca 1988 roku odby-
ły się kolejne wybory do samo-
rządu. Mieszkańcy Rypina wy-
brali Miejską Radę Narodową 
w składzie: Mieczysława Bar-
cikowska, Krystyna Barcińska, 
Ryszard Barciński, Andrzej 
Barczewski, Czesław Biały, Ro-
muald Bojarski, Albin Borkow-
ski, Mirosław Boruszkowski, 
Hanna Buchalska, Witold Fer-
dyn, Jerzy Furman, Włodzi-
mierz Furman, Roman Gaw-
roński, Henryk Górecki, Maria 
Gutowska, Włodzimierz Jasiń-
ski, Marianna Kamińska, Ry-
szard Kawecki, Andrzej Korze-

niewski, Wojciech Kruszewski, 
Stanisław Kucharski, Janina 
Lenard, Janina Lewandowska, 
Stanisław Lewandowski, Danu-
ta Lewicka, Teresa Łaniewska, 
Krzysztof Maciejewski, Józef 
Małkiewicz, Ryszard Matuszak, 
Roman Michalski, Urszula Naj-
chaus, Grażyna Niedbalska, Le-
onard Nowak, Halina Ostrow-
ska, Wojciech Pankowski, Jacek 
Pilarski, Mikołaj Piotrowski, 
Zenon Rudnicki, Bogusława 
Rydzyńska, Janusz Rygielski, 
Teresa Sierocińska, Zofia Sip-
ko, Elżbieta Sławkowska, Anna 
Szulc, Wincenty Szymborski, 
Jerzy Tuchalski, Ferdynand 
Wiśniewski, Wacław Zaniecki, 
Bożena Żukowska. Radnymi 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
we Włocławku wybrani zosta-
li: Jan Golus, Jerzy Bachman, 
Włodzimierz Jaworski, Urszula 
Strusińska.

 Inauguracyjna sesja 
nowo wybranej Miejskiej Rady 
Narodowej odbyła się 30 czerw-
ca 1988 roku z udziałem posła 
na Sejm PRL Edwarda Szymań-
skiego. W części wstępnej obra-
dy prowadził najstarszy wie-
kiem radny Leonard Nowak. 
I sekretarz KM PZPR Krzysztof 
Maciejewski zaproponował na 
stanowisko przewodniczące-
go MRN Włodzimierza Fur-
mana, co Rada większością 
przegłosowała. Podobnie na 
wniosek Krzysztofa Macie-
jewskiego wybrano zastępców 
przewodniczącego: Krzyszto-
fa Maciejewskiego, Janusza 
Rygielskiego i Włodzimierza 
Jasińskiego. Przewodniczący 
i zastępcy tworzyli Prezydium 
MRN. Następnie w wyniku taj-
nego głosowania wyłoniono 
przewodniczących stałych ko-
misji Rady. Przewodniczącym 
komisji rozwoju społeczno-go-
spodarczego został Wojciech 
Kruszewski, komisji handlu, 
usług i rolnictwa Włodzimierz 
Jasiński, komisji oświaty, kul-
tury i zdrowia Albin Borkow-
ski, komisji ładu i porządku 
publicznego Janusz Rygielski, 
komisji ds. samorządu Elżbie-
ta Sławkowska. Funkcję na-
czelnika miasta, jako organu 
wykonawczego i zarządzające-
go MRN, utrzymał Stanisław 
Forczmański. Nowa Rada roz-
poczęła pracę od uroczystej 
sesji zorganizowanej w muszli 
koncertowej w parku miejskim 

Z dziejów samorządu rypińskiego 
(cz. 4 – 1980-1990)

XX WIEK  Miejska Rada Narodowa wybrana w 1978 roku, pod przewodnictwem I sekretarza KM PZPR 
Waldemara Lewińskiego wchodziła w bardzo trudny okres początku lat osiemdziesiątych

Włodzimierz Furman. Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Ry-
pinie w latach 1981-1990. Urodził się w 1946 roku w Rypinie. W 1967 roku, 
po ukończeniu Technikum Rolniczego w Grudziądzu i Studium Nauczy-
cielskiego w Wymyślinie, rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Przys-
posobienia Rolniczego w Strzygach. W 1971 roku był inicjatorem utworze-
nia w Rypinie Zasadniczej Szkoły Rolniczej przy nowo otwartym wówczas 
Liceum Ekonomicznym w Rypinie. Po przeniesieniu ZSR do gmachu 
Liceum Ogólnokształcącego, pod wspólną dyrekcją, pracował nadal w tej 
szkole jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. W 1979 roku ukończył 
studia zaoczne na Wydziale Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
Od 1984 roku pełnił funkcję wicedyrektora ds. Szkoły Rolniczej w Zespole 
Szkół działającym przy LO. W 1992 roku, po przeniesieniu Szkoły Rolniczej 
do własnego budynku przy ulicy Nowy Rynek, objął stanowisko dyrektora 
placówki (Zespołu Szkół Rolniczych), które pełnił do śmierci. Związany 
z samorządem miasta Rypina, od 1973 roku pełnił funkcję radnego, a w la-
tach 1981-1990 jednocześnie przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej. 
Od 1990 do 1998 roku wybierany był do Rady Miasta, w latach 1996-1998 
był także delegatem miasta do Sejmiku Województwa Włocławskiego. 
W 1998 roku wybrany został radnym Rady Powiatu Rypińskiego i funkcję 
tę pełnił do 2000 roku. Zginął w wypadku samochodowym w 2002 roku
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Sztandar Miejskiej Rady Narodowej 
w Rypinie ufundowany w 1987 roku

Sztandar Miejskiej Rady Narodowej 
w Rypinie ufundowany w 1987 roku

ty, a ich przedstawiciele 
reprezentowali interesy 
mieszkańców w czasie se-
sji MRN. 

Istotnym elementem 
pracy MRN w latach osiem-
dziesiątych było wręczanie 
odznaczeń i orderów. Po-
wołana została w tym celu 
Miejska Komisja Odzna-
czeń Państwowych z Albi-
nem Borkowskim na czele. 

Oprócz wielu osób zasłużonych 
dla miasta, honorowano jednak 
nadal często dawnych działaczy 
komunistycznych. We wrześniu 
1984 roku Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski otrzy-
mała Kazimiera Przeczewska. 
Dokonano także kilkunastu war-
tościowych wpisów do założonej 
wcześniej Księgi Zasłużonych dla 
Miasta Rypina. Z okazji 35. rocz-
nicy wyzwolenia miasta spod 
okupacji hitlerowskiej, w 1980 
roku, do Księgi Zasłużonych wpi-
sano: Gustawa Sommera, Alek-
sandrę Szumowską, Henryka 
Dedońskiego i Józefa Wilkosza. 
Kolejna uchwała Prezydium 
MRN w Rypinie o nadaniu tytu-
łu Zasłużonego dla Miasta podję-
ta została 1 maja 1982 roku. Uho-

norowano wówczas: Zygmunta 
Mireckiego i Stanisława Chmu-
rzyńskiego. Z okazji 39. rocznicy 
wyzwolenia Rypina spod oku-
pacji hitlerowskiej, w 1984 roku, 
do Księgi Zasłużonych wpisano: 
Jana Redlewskiego, Jana Marku-
szewskiego, ale także Czesława 
Waśkiewicza. Z okazji 44. rocz-
nicy wyzwolenia przez Armię 
Radziecką, w 1989 roku, uho-
norowano wpisem: Halinę Świ-
dzińską i Zdzisława Lewandow-
skiego. W nowych warunkach 
politycznych, ale jeszcze z oka-
zji 45. rocznicy Święta Odrodze-
nia Polski Ludowej, w lipcu 1989 
roku, do Księgi Zasłużonych dla 
Miasta Rypina wpisano księdza 
Czesława Chojeckiego.

21 stycznia 1988 roku, w rocz-
nicę wyzwolenia Rypina, odby-
ła się uroczysta sesja, w czasie 
której nadany został Miejskiej 
Radzie Narodowej sztandar. Uro-
czystość odbyła się w sali Rypiń-
skiego Domu Kultury, a sztandar 
wręczał wiceprzewodniczący 
WRN we Włocławku, Stanisław 
Wawrzonkowski i wojewoda 
włocławski Tadeusz Gembicki.

Piotr Gałkowski

z okazji święta odrodzenia 
Polski 22 lipca. Kadencja Rady, 
skrócona o dwa lata, zakończyła 
się w maju 1990 roku. W końco-
wych miesiącach kadencji Miej-
ska Rada Narodowa przechodziła 
już na nowe sposoby gospoda-
rowania majątkiem miejskim. 
Na krótko przed rozwiązaniem, 
w kwietniu 1990 roku podjęto 
pierwszą uchwałę o przeznacze-
niu do sprzedaży lokalu handlo-
wego znajdującego się na parte-
rze w budynku mieszkalnym 
przy ulicy Koszarowej 3. Dużą 
rolę w latach osiemdziesiątych 
odgrywały w samorządności 
tzw. komitety osiedlowe. Teren 
miasta podzielono na 4 komite-

Stanisław Forczmański. Naczelnik Rypina w latach 
1985-1990. Urodził się w 1937 roku w Hucie w pow-
iecie rypińskim. W 1956 roku podjął pracę jako nauc-
zyciel w Brzostowie, ale już od 1960 roku związał się 
z administracją i samorządem. Zatrudniony został 
wówczas w Prezydium PRN w Rypinie jako inspek-
tor, w latach 1970-1973 kierownik wydziału zdrowia, 
następnie kierownik biura ogólno-organizacyjnego. 
W 1975 roku przeniósł się do pracy w Skrwilnie, 
początkowo jako sekretarz Urzędu Gminy, a w latach 
1979-1985 naczelnik gminy. W 1985 roku wybrany 
został na stanowisko naczelnika miasta Rypina 
i funkcję tę pełnił do 1990 roku. W latach 1990-
1992 zatrudniony był w Urzędzie Gminy Skrwilno, 
następnie jako likwidator SKR i prezes GS Skrwilno. 
W 1995 roku przeszedł na emeryturę. W 2002 roku, 
przez kilka miesięcy, pelnił obowiązki dyrektora sz-
pitala w Golubiu-Dobrzyniu. Za pracę w samorządzie 
uhonorowany został odznaką „Zasłużony Pracownik 
Państwowy” oraz srebrnym i złotym Krzyżem 
Zasługi. Związany z łowiectwem, pełnił funkcję sek-
retarza Powiatowej Rady Łowieckiej, w latach 1990-
1995 wiceprezesa Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, 
w latach 2000-2005 sekretarza Okręgowej Rady 
Łowieckiej, odznaczony brązowym, złotym i sre-
brnym Medalem „Za Zasługi Łowieckie” (1982, 1989, 
1998), najwyższym odznaczeniem „Złom” (2003) oraz 
wymieniony w Wielkiej Księdze Łowców Polskich.

Jerzy Białobłocki. Sekretarz Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Rypinie w latach 1975-1990. Urodził się 
w 1936 roku w Rogowie. W 1954 roku zatrudniony został 
w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rypinie 
jako urzędnik w wydziale organizacyjno-prawnym 
i następnie w komisji planowania gospodarczego. W 1973 
roku ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK 
w Toruniu i w 1975 roku objął stanowisko sekretarza 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rypinie, od 1990 
roku sekretarza Urzędu Miasta. Funkcję tę pełnił do 30 
czerwca 2001 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę

Swoje umiejętności i zdol-
ności wokalne oraz aktorskie 
zaprezentowały dzieci z dru-
giej oraz trzeciej klasy SP, które 
przygotowywały się pod czujnym 
okiem swoich wychowawczyń: 
Małgorzaty Błachewicz i Anity 
Okońskiej. Swoim rodzicom oraz 
zaproszonym gościom zaprezen-
towały przedstawienia jasełko-
we oraz włączyły zebranych do 
wspólnego kolędowania.  Dzieci 
przygotowały dla każdego świą-
teczny upominek.

Kalendarzowy rok zakończył 
Koncert Kolęd i Pastorałek pod 
hasłem: „Kolęduje Tobie moje 
serce…” przygotowany przez 
uczniów całego Zespołu Szkół 
pod kierunkiem Haliny Rutkow-
skiej, Grzegorza Kowalskiego oraz 
ks. Bogdana Zalewskiego. Szkol-
ny chór oraz soliści zachwycili 
słuchających. Swoje muzyczne 
umiejętności zaprezentowały 

uczennice, które zagrały kolędy 
na instrumentach muzycznych: 
Klaudia Gołębiewska na saksofo-
nie, Julia Kolczyńska na klarnecie, 
zaś Zuzia Leśniewska na flecie 
poprzecznym. Wzruszeń dodały 
wokalne występy dziewczynek 
z przedszkola: Amelki Andrzej-
czak, Zosi Olszewskiej oraz Julki 
Kęsickiej.

Na koniec uroczystości dyrek-
tor ZS w Skrwilnie Iwona Jeżew-
ska-Świeżak życzyła wszystkim 
przepięknych świąt spędzonych 
w rodzinnej atmosferze z najbliż-
szymi i przyjaciółmi, a na Nowy 
Rok spełnienia marzeń. Do życzeń 
świąteczno-noworocznych dołą-
czył się proboszcz skrwileńskiej 
parafii ksiądz Władysław Jagiełło 
oraz wójt gminy Skrwilno Dariusz 
Kolczyński. Na zakończenie chór, 
soliści oraz publiczność odśpie-
wali wspólnie kolędę.

(red), fot. nadesłane

Skrwilno

Kolędowanie w szkole
Radosne kolędowanie połączone z wystawieniem ja-
sełek przez uczniów młodszych klas rozpoczęło okres 
przedświąteczny w Zespole Szkół w Skrwilnie.



Różne

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

Usługi

Usługi minikoparka wykopy, kucie 
młotem wiercenie otworów pod 
slupki ogrodzeniowe.

Drewno/Węgiel

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

Kupię/Sprzedam

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

Rolnictwo

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału Szczuka, tel. 56 498 12 24

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rypińskie Centrum Sportu ul. Dworcowa 11 

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

serwisy

skup aut / demontaż

stacje kontroli pojazdów

usługi

usługi
Budowa i remonty

wykończenie wnętrz

Edukacja
szkoły językowe

Finanse i bankowość
leasing

Nieruchomości
biura nieruchomości

hurt / sklep
Rolnictwo / leśnictwo

maszyny

nawozy

usługi

składy opału

fitness / aerobic
/ kulturystyka

Sport i rekreacja

rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Kultura i rekreacjaKultura i rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oświata

Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 
komunalne

Przedsiębiorstwa 

Zdrowie

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU RYPIŃSKIEGO
tel. 608 688 587

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Różne

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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Uroczystość przygotowali 
uczniowie klas IV-VII pod opieką 
nauczycieli Renaty Więczkow-
skiej, Iwony Kudły oraz Tomasza 
Betlejewskiego, o iście świąteczne 
dekoracje zadbała Elżbieta Libert-
Sternica. W corocznym spotkaniu 
przedświątecznym uczestniczyli 
przedstawiciele lokalnego sa-

morządu, rodzice, nauczyciele 
i uczniowie. Zebrani mogli wy-
słuchać poruszających utworów 
poetyckich w wykonaniu uczniów 
oraz usłyszeć zarówno tradycyjne 
kolędy jak i współczesne piosenki 
świąteczne.

(mr), fot. nadesłane

Pod czujnym okiem nauczy-
cielek, młodzi aktorzy, śpiewacy 
i muzycy, przygotowali montaż 
słowno–muzyczny.  W uroczystej 

akademii wzięli udział uczniowie 
klas I, IV i VII ze szkoły podsta-
wowej, gimnazjaliści i przedszko-
laki. Na widowni zasiedli dumni 

rodzice i dziadkowie. Światełko 
Betlejemskie przekazali harcerze 
z drużyny ,,Sokoły’’ z Kowalk.

(red)

Podczas wigilii przewodni-
cząca Gminnej Rady KGW Elżbieta 
Rybińska złożyła wszystkim kole-
żankom i zaproszonym gościom 
serdeczne życzenia. Z jej rąk panie 
otrzymały drobne upominki. Nie 
zabrakło życzeń i wielu miłych 
słów od wójta Jana Koprowskiego 
i zastępcy przewodniczącego rady 
gminy Tomasza Maklakiewicza. 
Wyrazili nadzieję na dalszą, owoc-

ną współpracę z samorządem 
gminnym. W uroczystości uczest-
niczyli również przedstawiciele 
GOPS-u w Brzuzem i urzędu gminy 
w Brzuzem. Gospodynie specjalnie 
na uroczysty posiłek przygotowały 
tradycyjne dania. Zebrani urozma-
icili czas rozmowami i wspólnym 
śpiewaniem kolęd.

– Było miło i serdecznie. Za-
staliśmy pyszne tradycyjne 12 

potraw – komentuje kierownik 
GOPS-u w Brzuzem Grażyna Pietr-
kiewicz.

– Organizujemy wigilię co rok. 
Jak zawsze miło nam było wspól-
nie posiedzieć i porozmawiać. Oby 
takich spotkań było jak najwięcej 
– przyznaje jedna z gospodyń.

Daria Szpejenkowska
Fot. Nadesłane

Opłatek z kolędami
W środę 20 grudnia w Szkole Podstawowej w Staro-
rypinie odbyło się spotkanie wigilijne. Nie zabrakło 
życzeń od zaproszonych gości oraz samorządowców.

Rypin

Jasełka w Kowalkach
21 grudnia  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach odbyły się  
jasełka

Gmina Rypin

Gospodynie przy wigilijnym stole
GMINA BRZUZE  19 grudnia członkinie KGW z terenu gminy Brzuze spędziły wspólną wigilię. Panie oraz 
zaproszeni goście podzielili się opłatkiem w świetlicy w Brzuzem
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Wigilijnie w Godziszewach
GMINA RYPIN  19 grudnia panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Godziszewach wspólnie ze strażakami 
z OSP zorganizowały wigilię

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

– Cieszę się, że tradycją na-
szej jednostki jest spotkanie 
przedświąteczne z mieszkańcami 
wsi – mówi prezes Marek Mular-
ski.  – To znakomita okazja nie 
tylko do złożenia sobie życzeń, ale 
przede wszystkim do budowania 
poczucia wspólnoty w lokalnym 
środowisku. Każdy ma swoje obo-
wiązki, dlatego niewiele jest oka-
zji do spotkań. Warto więc razem 

z sąsiadem uczcić ten wyjątkowy 
czas. Szczególne podziękowania 
kieruję do pań z KGW, które przez 
kilka dni przygotowywały potra-
wy na dzisiejszą uroczystość.

Wśród zaproszonych gości 
byli m. in. wójt gminy Rypin Ja-
nusz Tyburski oraz inspektor ds. 
oświaty Marzena Zdrojewska. Za-
nim jednak wszyscy zasiedli do 
wigilijnego stołu, podzielili się 

opłatkiem. Były życzenia, ciepłe 
słowa i wspólne śpiewanie kolęd. 
Następnie, w iście rodzinnej at-
mosferze,  przystąpiono do spo-
żywania świątecznych dań.  Nie 
zabrakło tradycyjnych ciast, zupy 
grzybowej, ryby oraz pierogów 
z kapustą i grzybami. Towarzy-
skim rozmowom nie było końca.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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Liceum Plastyczne realizu-
je projekt międzynarodowy ze 
szkołami z Hiszpanii i Niemiec, 
zatytułowany „Start up – drogi do 
zawodowej samodzielności”. Jego 
głównym celem jest stworzenie 
przedsiębiorstwa uczniowskie-
go. Oprócz pracy nad start-upem 
młodzież poznaje rówieśników 
z innych krajów, ich kulturę i tra-
dycje, zwiedza zagraniczne miasta 
i ćwiczy umiejętności językowe.  

Do tej pory licealiści odwiedzi-
li Soest w Niemczech i Brukselę, 
a w dniach 11-15 grudnia byli go-
spodarzami spotkania międzyna-

rodowego w Rypinie. Projekt ko-
ordynuje Małgorzata Szablewska. 

– Gościliśmy 28-osobową gru-
pę Hiszpanów i Niemców wraz 
z opiekunami – opowiada Mał-
gorzata Szablewska. – Goście 
w czasie pobytu w naszej szkole 
zwiedzali pracownie artystyczne, 
uczestniczyli w warsztatach z ry-
sunku i rzeźby. W czasie spaceru 
po Rypinie, który zakończył się 
pobytem na basenie i kręgiel-
ni w Rypińskim Centrum Sportu, 
poznawali historię miasta i zwie-
dzali zabytki. Wszyscy uczestnicy 
prezentowali własne symulacje 

językowe oraz start-upy. W pro-
gramie nie zabrakło też rozrywki. 
W międzynarodowych drużynach 
nauczycielskich odbył się mecz ko-
szykówki. Czwartek, przedostat-
ni dzień pobytu, goście spędzili 
w Toruniu. Zwiedzali Stare Miasto 
i smakowali toruńskich pierników. 
Hiszpanie i Niemcy byli zachwy-
ceni naszą gościnnością i otwar-
tością.

Kolejne spotkanie w ramach 
Erasmusa już w kwietniu w Tole-
do.

(ToB)
fot. nadesłane

Gościli przyjaciół 
z Europy

O G Ł O S Z E N I E

Rogowo górą
12 grudnia w hali sportowej w Rogowie odbył się finał 
powiatu rypińskiego w mini piłce siatkowej.

Rypin

W rywalizacji wzięły udział 
trzy chłopięce zespoły ze szkół 
podstawowych w Rogowie, 
Ostrowitem i Sosnowie. Szkoła 
Podstawowa z Rogowa wygrała 
wszystkie mecze i awansowała 
do ćwierćfinału wojewódzkiego. 
Skład zwycięskiej drużyny tworzą: 
Michał Sugalski, Kewin Ciemiec-

ki, Szymon Rozpierski, Dominik 
Rozpierski, Michał Górka, Kacper 
Raniszewski, Oskar Jędrzejew-
ski, Szymon Chyrzyński, Dominik 
Zgórzyński, Krystian Meller. Tre-
nerem drużyny jest Mariusz Woź-
nikowski.

(red)
 fot. nadesłane

RYPIN  W połowie grudnia uczniów Liceum Plastycznego 
w Rypinie odwiedzili goście z Hiszpanii i Niemiec. Wszystko 
w ramach programu Erasmus+

TENIS STOŁOWY  Szkolna rywalizacja

W dniach 13-14 grudnia w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie odbyły się mistrzo-
stwa w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Rywalizację pań na swoją 
korzyść rozstrzygnęła Agnieszka Gietka, druga była Zuzanna Gołębiewska, 
a trzecia – Andżelika Chojnicka. Wśród chłopców najlepszy był Hubert 
Szulkowski, który okazał się lepszy od Krystiana Strzeleckiego i Kami-
la Mejera. Nagrody i dyplomy wręczyli: dyrektor Jan Henryk Kiełkowski 
i Andrzej Rycharski, a mistrzostwa poprowadził nauczyciel wychowania 
fizycznego Andrzej Pacer.

(ToB), fot. nadesłane 
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