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– Burmistrz miasta Rypin za-
wiadamia, że w związku ze wzro-
stem kosztów odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych 
związanych m. in. ze wzrostem cen 
energii, transportu oraz wymaga-
niami w stosunku do magazyno-
wania, przetwarzania i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych od 1 
stycznia 2019 roku ulegają zmianie 
stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na tere-
nie miasta Rypin – czytamy w ko-
munikacie na stronie internetowej 
rypińskiego magistratu.

Nowe stawki opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Rypina zatwierdziła rada 
miejska i obowiązują od 1 stycznia 
2019 r. Co ważne, w związku ze 
zmianą wysokości opłat nie ma 
potrzeby składania nowych dekla-

racji. Nowe deklaracje należy złożyć 
do urzędu miasta w przypadku np. 
zmiany ilości osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość, zmiany 
sposobu zbierania odpadów (se-
gregowane/niesegregowane) lub 
zmiany innych danych mających 
wpływ na wysokość opłaty. W ww. 
przypadkach deklarację należy zło-
żyć w terminie 14 dni od zaistnienia 
zmiany.

O ile więcej trzeba będzie pła-
cić? W 2018 r. stawka za osobę w go-
spodarstwach do 4 osób wynosiła 10 
zł miesięcznie; zaś w większych 6 zł 
miesięcznie w przypadku segrego-
wania odpadów i 17 zł od osoby bez 
względu na wielkość gospodarstwa 
dla odpadów niesegregowanych. 
Nowe stawki to odpowiednio: 12; 7 
i 20 zł. Jak widać, podwyżki są mini-
malne i wynoszą tutaj od 1 do 3 zł 

miesięcznie.
Również symbolicznie wzrosną 

faktury właścicieli posesji nieza-
mieszkałych, na których powstają 
odpady. Tutaj zależnie od wielko-
ści pojemnika i metody podwyżki 
wyniosą od złotówki do 30 zł mie-
sięcznie.

– Do mieszkańców, którzy zło-
żyli deklaracje, zostaną przekazane 
zawiadomienia o nowej wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wyliczonej 
na podstawie danych wskazanych 
w dotychczasowej deklaracji. Jeżeli 
jednak opłata pomimo przekaza-
nia informacji o zmianie nie będzie 
wnoszona w należnej wysokości, 
zostanie ona naliczona w formie 
decyzji – informuje UM w Rypinie.

Obowiązek zawiadomienia 
o nowej wysokość opłaty nie do-
tyczy właścicieli nieruchomości, 
wobec których została wydana 
decyzja o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi. W takiej sytuacji właściciel 
nieruchomości jest obowiązany 
do złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Terminy wno-
szenia opłat nie ulegają zmianie. 
Opłaty za gospodarowanie odpa-
dami należy wnosić z góry do 10 
dnia każdego miesiąca (np. opłatę 
za styczeń 2019 r. należy wnieść do 
10 stycznia 2019 r.).

(ak), fot. ilustracyjne

Zakrapiana wigilia 
nie popłaciła
Policjanci ruchu drogowego zatrzymali pijanego kie-
rowcę. Mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promi-
le alkoholu. Jak się później okazało, był poszukiwany 
listem gończym, dlatego trafił do policyjnego aresztu. 
Dodatkowo czeka go nowa kara za popełnienie kolej-
nego przestępstwa.

Gmina Rogowo

W wigilijny poniedziałek poli-
cjanci z ruchu drogowego pełnili 
służbę patrolową na terenie gminy 
Rogowo. Około godz. 14.30 w miej-
scowości Kobrzyniec zauważyli 
audi a4, którego kierowca w ocenie 
policjantów „dziwnie” zachowywał 
się na drodze. Postanowili go skon-
trolować i zatrzymali pojazd.

– Już podczas rozmowy poli-
cjanci wyczuli od niego alkohol. Gdy 
sprawdzili stan trzeźwości, okazało 
się, że mężczyzna miał w organi-
zmie ponad 3 promile alkoholu. Był 
nim 38-latek bez stałego miejsca 
zamieszkania – mówi st. asp. Do-
rota Rupińska z KPP Rypin.

Podczas weryfikacji danych 
mężczyzny okazało się, że to nie 

koniec jego problemów. W policyj-
ne bazie danych widniała informa-
cja, że 38-latek jest poszukiwany 
przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, 
za którym został wydany list goń-
czy, a także nakaz doprowadzenia. 
Mężczyzna miał do odbycia łącznie 
11 miesięcy pozbawienia wolności. 
Od razu trafił do policyjnego aresz-
tu, skąd został odkonwojowany do 
zakładu karnego.

Następnego dnia po wytrzeź-
wieniu usłyszał zarzut kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości. 
Czeka go teraz nowa sprawa karna, 
gdzie grozi mu do 2 lat pozbawienia 
wolności.

(ak), fot. ilustracyjne
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taniej za paliwo
Rypin/powiat  Od stycznia strażacy działający w jednostkach OSP włączonych do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego będą tankować paliwo taniej. Zniżka naliczana na podstawie karty lo-
jalnościowej to 8 groszy za każdy litr paliwa na stacjach Orlen i Bliska

Dwa dni przed świętami Bo-
żego Narodzenia dyżurny policji 
otrzymał zgłoszenie od miesz-
kańca Rypina o zatrzymaniu na 
jednym z parkingów nietrzeź-
wego kierującego. Na miejsce 
zostali natychmiast skierowani 
funkcjonariusze. Jak się okazało, 
zgłaszający przez okno swojego 
mieszkania zauważył, że na par-
kingu kierujący vw golfem pod-

czas cofania uderzył w zaparko-
wany inny pojazd, a następnie 
próbował odjechać.

– Zgłaszający natychmiast 
zareagował, pobiegł do tego kie-
rującego, jednocześnie powia-
domił właściciela uderzonego 
pojazdu, który również przy-
szedł na parking. Zachowanie 
kierowcy vw wskazywało na to, 
że mógł być nietrzeźwy. Wspól-

nie z innymi osobami zabloko-
wali mu drogę uniemożliwiając 
wyjazd, a następnie przekazali 
przybyłemu na miejsce patrolo-
wi – mówi st. asp. Dorota Ru-
pińska z KPP Rypin.

Policjanci wylegitymowali 
kierowcę oraz sprawdzili jego 
stan trzeźwości. Był nim 54-
letni mieszkaniec Rypina. Alko-
mat potwierdził przypuszczenia 
świadków. Okazało się, że męż-
czyzna który siedział za kierow-
nicą, miał w organizmie prawie 
3 promile alkoholu.

Policjanci od razu zatrzymali 
mu prawo jazdy. O jego dalszym 
losie zdecyduje sąd, grozi mu do 
2 lat pozbawienia wolności. Na-
leży przy tym podkreślić, że po 
raz kolejny godna naśladowania 
obywatelska postawa przyczy-
niła się do wyeliminowania bez-
myślnego kierowcy.

(ak)
 fot. ilustracyjne

Rypin

Być może zapobiegli tragedii
Postawą godną naśladowania wykazali się mieszkańcy Rypina, którzy zatrzymali 
nietrzeźwego kierującego, uniemożliwiając mu wyjazd z parkingu. O tym fakcie 
natychmiast powiadomili policjantów. Kierowca vw miał blisko 3 promile alko-
holu. Już stracił prawo jazdy. Teraz za swoje postępowanie będzie odpowiadał 
przed sądem.

Umowę w tej sprawie podpi-
sał Daniel Obajtek, prezes zarzą-
du PKN Orlen oraz Komendant 
Główny PSP gen. brygadier Le-
szek Suski. Program lojalnościo-
wy wchodzi w życie 1 stycznia 
2019 r. Do udziału w programie 
uprawnieni są czynni zawodo-
wo druhowie OSP z jednostek 
włączonych do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo–Gaśniczego. 
Program lojalnościowy uprawnia 
do indywidualnego korzystania 
przez każdego strażaka z rabatu 
w wysokości 8 groszy za każdy 

litr paliwa na stacjach ORLEN 
oraz na stacjach BLISKA.

PKN ORLEN jako firma odpo-
wiedzialna społecznie angażuje 
się w projekty ważne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa. Od 
wielu lat współpracujemy z jed-
nostkami Ochotniczej Straży Po-
żarnej, które na co dzień służą 
milionom Polaków. – Rabat na 
paliwo dla tej grupy traktuje-
my nie tylko jako wsparcie, ale 
także inwestycję. W ten sposób 
doceniamy ich zaangażowanie 
w ochronę i ratowanie ludzkiego 

życia. Dzisiejsza umowa ozna-
cza, że blisko 100 tys. członków 
tej formacji już od Nowego Roku 
będzie miało możliwość korzy-
stania z atrakcyjnych rabatów na 
paliwo – powiedział Daniel Obaj-
tek, prezes zarządu PKN ORLEN.

W Polsce do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo–Gaśnicze-
go należy ok. 4,4 tys. jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Do 
bezpośredniego udziału w dzia-
łaniach ratowniczych uprawnio-
nych jest ponad 100 tys. straża-
ków-ochotników.

PKN ORLEN w ramach „Pro-
gramu pomocy jednostkom stra-
ży pożarnych” systematycznie 
przekazuje pieniądze. W ciągu 18 
lat straż pożarna otrzymała po-
nad 12 milionów złotych, które 
zainwestowano m. in. w sprzęt 
przeciwpożarowy, ratownictwa 
wodnego i przeciwpowodziowe-
go, sprzęt ratownictwa drogowe-
go i technicznego, ratownictwa 
medycznego, ratownictwa che-
micznego, ekologicznego oraz 
wysokościowego.

W ramach tego programu 27 

grudnia 2018 r. w Komedzie Po-
wiatowej PSP w Rypinie odbyło 
się spotkanie z przedstawiciela-
mi jednostek OSP wchodzących 
w skład Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego z terenu 
powiatu rypińskiego, podczas 
którego komendant powiato-
wy st. bryg. Grzegorz Łydkowski 
wraz ze swoim zastępcą mł. bryg. 
Andrzejem Góreckim przekazali 
karty lojalnościowe dla upraw-
nionych druhów.

(ak), fot. pSp Rypin

Rypin

Zmiany w straży
28 grudnia 2018 roku w świetlicy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbyła się 
uroczysta zbiórka z okazji mianowania na stanowi-
sko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej PSP w Rypinie. Został nim mł. bryg. Cezary No-
wiński.

Podczas spotkania komen-
dant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Rypinie wrę-
czył akt mianowania mł. bryg. 
Cezarowi Nowińskiemu. Była 
to również okazja do wręczenia 
asp. Radosławowi Wąsickiemu 
decyzji o awansie na stanowi-
sko starszego dyżurnego sta-
nowiska kierowania. Podczas 
zbiórki komendant powiatowy 
PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz 
Łydkowski za wzorowe wykony-

wanie obowiązków służbowych 
i wysokie efekty w realizacji za-
dań służbowych wręczył nagro-
dę Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej st. kpt. 
Mirosławowi Ochońskiemu oraz 
nagrody Kujawsko-Pomorskie-
go Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej mł. 
bryg. Tomaszowi Sokołowskiemu 
oraz asp. sztab. Andrzejowi Kier-
kowskiemu.

(ak), fot. pSp Rypin
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Zaakceptowano wcześniej 
zgłoszone poprawki i tuż przed 
głosowaniem rozgorzała dysku-
sja na temat dróg. Gmina ma kil-
kadziesiąt km dróg gruntowych, 
które w czasie opadów bywają 
nieprzejezdne. Asfaltowe zaś po 
zimie potrzebują naprawy, a bu-
dżet nie jest z gumy. Fundusze, 
które pozyskuje się z zewnątrz, 
są ograniczone i wymagają wkła-

du własnego.
Przewodniczący rady Tomasz 

Czajkowski chciał wiedzieć, dla-
czego nie została dotąd wybu-
dowana szosa prowadząca z Wą-
pielska do Kiełpin, która miała 
powstać w bieżącym roku.

– Nie miała być zrealizowana, 
tylko w 2018 został złożony wnio-
sek. Na razie czekamy na jego ob-
sługę przez urząd marszałkowski, 

spodziewamy się, że może to po-
trwać około pół roku. Gdy będzie 
wezwanie do podpisania umowy, 
możemy planować przetarg. Rok 
2019 jest mało prawdopodobny 
dlatego asekuracyjnie przyjęliśmy 
2020. Przetargi najlepiej ogłaszać 
zimą, wtedy są niższe ceny i ła-
twiej znaleźć wykonawcę – wyja-
śnił wójt Dariusz Górski.

Radny Wojciech Rutkowski 

Drogi ważne i ważniejsze
WĄPIELSK  Jeszcze przed świętami, w piątek 21 grudnia samorządowcy i włodarze zebrali się, by 
podjąć kilkanaście uchwał, w tym tę najważniejszą dotyczącą przyszłych finansów gminy

zaczął mocno swoje wystąpienie 
w sprawie dróg.

– Jestem za zrównoważo-
nym rozwojem naszej gminy, aby 
w mieszkańcach, radnych i soł-
tysach nie budzić emocji i żeby 
nie było niesprawiedliwości spo-
łecznej. Mówi się o punktacji na 
dofinansowanie dróg, a są takie, 
które się na żadne punkty nie 
łapały, a zostały wykonane. Pro-

wadzą koło posesji pani sołtys 
i pana radnego – twierdzi samo-
rządowiec.

Radni uznali, że najlepiej 
będzie jak wybiorą się w teren 
i ustalą, gdzie w pierwszej ko-
lejności trzeba będzie starać się 
o budowę asfaltowych szos. Bu-
dżet, mimo pewnych zastrzeżeń, 
uchwalono jednogłośnie.

Tekst i fot. (jd)

– Co złożyło się na tak do-
bry wynik w rankingu „Rzecz-
pospolitej”?

– Do wszelkich rankingów 
podchodzę z dystansem. Klu-
czowym elementem przy ich 
ocenie jest przyjęta metodolo-
gia. Ranking o którym rozma-
wiamy, tworzy Instytut Książki 
oraz „Rzeczpospolita”, co nadaje 
temu zestawieniu bardziej pre-
stiżowy charakter. Uważam 
jednak, że nie uwzględnia on 
wszystkich istotnych elementów 
jak np. wielowymiarową pro-

mocję literatury i czytelnictwa. 
Wysoko klasyfikowani jesteśmy 
ze względu na liczbę wypoży-
czeń. Niestety znacznie poniżej 
naszego miejsca w ogólnym ran-
kingu znajdujemy się jeśli chodzi 
o procent dotacji podmiotowej 
na działalność biblioteki z bu-
dżetu gminy. Jestem przekonany, 
że tak wysoka ocena działalności 
naszej instytucji wynika w dużej 
mierze z pełnej pasji i zaanga-
żowania pracy mojego zespołu 
bibliotecznego.

– Jaki to był rok dla bi-

blioteki?
– Bogaty w ciekawe wyda-

rzenia kulturalne, by wspomnieć 
niektórych z naszych tegorocz-
nych gości; m. in. Adama Bielec-
kiego, Wojciecha Waglewskiego, 
Jerzego Górskiego, Jakuba Ma-
łeckiego, Jarosława Mikołajew-
skiego, Marka Krajewskiego, Bo-
gusława Packa. Zorganizowanych 
zostało wiele interesujących 
wydarzeń, konkursów, wystaw. 
Udostępniliśmy dla naszych czy-
telników platformę Legimi do 
korzystania z ogromnej bazy e-
booków. W dużej mierze jednak 
trudny. Przede wszystkim dlate-
go, że od stycznia 2018 r. bory-
kamy się z brakiem miejsca dla 
oddziału dziecięcego.

– Rypińska biblioteka to 
nie tylko książki, to także inne 
działania (spotkania „Odjaz-
dowy bibliotekarz” itd.). Czy 
zauważa Pan, że przyczyniają 
się one do zwiększenia zainte-
resowania literaturą?

– Tak naprawdę trudno jest 

wskazać weryfikowalną zależ-
ność, że im więcej wydarzeń 
kulturalnych w jednostce, tym 
więcej jest czytelników. To zale-
ży od wielu czynników. Jestem 
pewien natomiast, że poprzez 
organizowanie ciekawych imprez 
związanych z książką, literatu-
rą, czytelnictwem przybliżamy 
mieszkańcom miasta i powiatu 
to co najciekawsze w szeroko ro-
zumianym świecie książki i po-
budzamy do zainteresowania się 
literaturą. Ku naszej satysfakcji, 
w ostatnich latach odnotowywa-
liśmy wzrost liczby czytelników 
i wypożyczeń naszych zbiorów.

– Kto najczęściej korzysta 
z zasobów biblioteki?

– Najliczniejszą grupę czy-
telników stanowią osoby w wie-
ku od 6 do 12 oraz od 25 do 44 
lat, a także seniorzy. Czytelnika-
mi naszej biblioteki są zarówno 
uczniowie, studenci, osoby pra-
cujące czy emeryci. Tutaj propor-
cje kształtują się równomiernie.

– Z jakimi problema-
mi, mimo świetnego miejsca 
w rankingu, zmaga się książni-
ca? Co należy poprawić albo na 
co brakuje środków?

– Przede wszystkim trze-
ba wesprzeć czytelnictwo dzieci 
i młodzieży. Wspomniana utrata 
pomieszczenia na funkcjonowa-
nie oddziału dziecięcego może 
nieść ze sobą katastrofalne 
skutki. Udostępnianie zbiorów 
dla dzieci odbywa się co praw-
da cały czas w Filii nr 2 przy 

ul. Młyńskiej 12, ale nie mamy 
możliwości, by organizować dla 
dzieci zajęcia w okresie ferii, czy 
popołudniami w okresie roku 
szkolnego. Zawieszona została 
działalność aktywu bibliotecz-
nego. Nie ma też warunków do 
tego, by promować czytelnictwo 
poprzez różnego rodzaju wyda-
rzenia kulturalne dla najmłod-
szych. Jedyną szansą dla nas jest 
dobra pogoda i letnia czytelnia. 
Brak pomieszczeń na działanie 
oddziału dziecięcego będzie rzu-
towało też na kolejne lata. Traci-
my kontakt z najmłodszymi, a to 
oni są przyszłością biblioteki. In-
nym utrudnieniem są pieniądze, 
którymi dysponujemy, a które 
w niewielkim stopniu dają nam 
komfort przy planowaniu pracy 
na kolejny rok. Liczę na to, że na-
sza kreatywność umożliwi użyt-
kownikom ciekawe spędzenie 
wolnego czasu w bibliotece, jed-
nak bez odpowiedniego wsparcia 
będzie to bardzo trudne. Do-
datkowo, wspólnie z władzami 
miasta i powiatu, mam nadzieję, 
że uda nam się wykonać kolejny 
krok w celu zbudowania nowej 
głównej siedziby biblioteki. Po-
mieszczenia, którymi obecnie 
dysponujemy, nie spełniają pod-
stawowych współczesnych stan-
dardów bibliotecznych, a naszym 
użytkownikom nie zapewniają 
właściwego komfortu w korzy-
staniu z naszej oferty.

Rozmawiał: (ToB)
fot. nadesłane

Rypin

Najmłodsi 
są przyszłością biblioteki
Rypińska książnica zajęła wysokie, szóste miejsce w województwie w rankingu bi-
bliotek „Rzeczpospolitej”. O wynikach zestawienia, minionym roku i problemach 
książnicy mówi dyrektor Marek Taczyński.
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Postanowienia noworoczne –
czy mają sens?

wywiad  Jedni chcą rzucić palenie albo schudnąć. Inni marzą, by poprawić swoją sytuację mate-
rialną. Dlaczego przełom sprzyja podejmowaniu postanowień? Jak często realizujemy noworoczne 
założenia? Z socjologiem Andrzejem Twardzikiem rozmawiał Andrzej Korpalski

Andrzej Twardzik wykłada 
socjologię w Kujawskiej Szko-
le Wyższej we Włocławku. Ma 
za sobą także karierę dzienni-
karską (m.in. pracę w Polskiej 
Agencji Prasowej) oraz muzycz-
ną. Grał na perkusji w zespole 
z Markiem Jackowskim, legendą 
Maanamu. W rozmowie z nami 
podjął się analizy postanowień 
noworocznych.

– Czemu podejmujemy ta-
kie postanowienia?

– Postanowienia nowo-
roczne, które sobie zakładamy, 
są związane z przełomem. Coś 
się kończy, wchodzimy w nowy 
rok, a w naszej naturze jest in-
stynktowne pragnienie zmian 
w nowym etapie. Z moich ob-
serwacji i rozmów wynika, że 
mała część społeczeństwa jest 
negatywnie nastawiona do swo-
ich marzeń i pragnień, z góry 
zakładając, że w kolejnym roku 
nic się nie zmieni. Jednak więk-
szość z nas marzy o zmianach 
na lepsze. O dziwo więcej takich 
pragnień mają mężczyźni, choć 

z kolei są bardziej konkretni od 
kobiet. Kobiety marzą czasem 
o sprawach mniej realnych. Pla-
ny mężczyzn sprowadzają się do 
kupna lepszego auta czy zmiany 
pracy. Np. moje studentki chcia-
łyby w kolejnym roku poznać 
atrakcyjnego mężczyznę. Ale 
konkretnej charakterystyki już 
nie podają.

– Co najczęściej zakłada-
my sobie na kolejny rok?

– Niezależnie od wieku mo-
ich rozmówców, najczęściej ży-
czymy sobie zdrowia. Mówimy, 
że jak będzie zdrowie, to wszyst-
ko będzie. Starsi ludzie życzą 
sobie także, by mieli pociechę 
z dzieci i wnuków, by na starość 
miał się nimi kto opiekować. Są 
to niekiedy nawet krótkotrwa-
łe życzenia, na najbliższy rok. 
U młodych zróżnicowanie jest 
większe. Studenci chcą dobrnąć 
szczęśliwie do egzaminów i zdo-
być dyplom. Kobiety postana-
wiają ułożyć sobie życie. Często 
mówią, że chciałyby poprawić 
swój status materialny u boku 

przystojnego mężczyzny. Co cie-
kawe, studenci rzadko mówią, 
że chcieliby poznać ciekawą ko-
bietę. Są też ludzie, którzy mają 
cele bardziej przyziemne, jak 
awans o jeden stopień w pracy. 
A niektórzy marzą po prostu 
o przyjemnościach.

– Zdarza się, że ktoś „po-
stanawia” wygrać w Lotto?

– Zdarzają się tacy ludzie 
i to niekoniecznie wśród mło-
dych. Ale to nie są częste po-
stanowienia. Są za to osoby, 
które mówią, że gdyby wygrały 
znaczne pieniądze, to ich część 
przeznaczyłyby na cele chary-
tatywne. Inni mówią, że nikomu 
by nic nie dali, bo im też nikt nic 
nie dał w życiu. Rzadko jednak 
o tym mówimy, by nie narażać 
się na śmieszność.

– a miewamy postanowie-
nia altruistyczne?

– Są tacy ludzie, których za-
mierzeniem na przyszły rok jest 
zrobienie czegoś dobrego dla 
innego człowieka. Najczęściej są 
to kobiety. Chodzi np. o pomoc 
w formie wolontariatu, pracę 
w hospicjum, czy szpitalu.

– Moda na postanowie-
nia noworoczne to zachodni 
trend?

– Postanowienia noworocz-
ne są immanentne dla naszego 
społeczeństwa i nie sądzę by 
były to naleciałości z Zachodu. 
Jednak w związku z rozwojem 
mediów i nawałem reklam, wie-
le dążeń jest inspirowanych wła-
śnie nimi. Pokazywane są rzeczy, 
o których istnieniu być może nie 
wiedzieliśmy i nagle dążymy do 
nich.

– Czy swoje postanowienia 
realizujemy?

– Jeżeli są to postanowienia 

na miarę naszych możliwości fi-
nansowych, środowiskowych czy 
zawodowych, to dążymy do nich 
w sposób konsekwentny i jest 
duża szanse na ich realizację. 
Jeśli to zależy od innych ludzi, 
wtedy jest trudniej. Czasem na-
sze dążenia rozbijają się o mur 
niechęci otoczenia. Rzucanie pa-
lenia czy odstawienie alkoholu 
udaje się rzadko. Są jedynie wy-
jątki, gdy to się sprawdza. Mam 
znajomych którzy obiecywali 
rzucenie palenia, a w kwietniu 
już widziałem ich z papierosem.

– Rzucenie palenia jest 
dość częstym i bardzo trud-
nym postanowieniem. dlacze-
go?

– Częściowo to nałóg jest 
silniejszy, ale działa również 
wpływ otoczenia. Jeśli ja cały 
czas paliłem, przebywam w śro-
dowiskach, w których modne 
jest palenie. Inni palą, a ja na-
gle rzucam, wtedy wytwarza 
się presja. Wszyscy mnie czę-
stują i moja silna wola słabnie. 
Poza tym nie mogę się wyłamać, 
aby nie zostać zepchniętym na 
margines. To jest socjologiczna 
zasada dostosowania się do śro-
dowiska. Ono ma bardzo duże 
znaczenie przy dotrzymywaniu 
postanowień.

– Czy podejmowanie po-
stanowień jest dobre?

– Wyznaczenie sobie celów, 
postanowień jest bardzo dobre 
dla naszej psychiki. Powinniśmy 
akcentować nasze pragnienia 
i dążyć do obranych celów. To 
świetna autoterapia. Wówczas 
wiemy, że mamy siłę, że do cze-
goś się nadajemy, nie poddaje-
my się bierności. Inną kwestią 
jest realizacja, ale sam moment 
postanowienia to bardzo dobry 

symptom dla każdego z nas. Po-
stanawiajmy coś, to bardzo po-
zytywna sprawa i to zarówno 
dla nas, jak dla rodziny i znajo-
mych. Z tym zastrzeżeniem, że 
postanawiajmy coś, co zyska ak-
ceptację społeczną. W przeciw-
nym razie będzie trudno, poczu-
jemy się jak Syzyf, którego głaz 
zawsze spadnie.

– Czy ze swoimi postano-
wieniami warto się afiszować, 
choćby na Facebooku?

– Ja bym przestrzegał przed 
czymś takim. Może się zdarzyć, 
że nawet najpiękniejszą ideę czy 
ambitne postanowienie ktoś 
po prostu obśmieje. Złośliwców 
w internecie nie brakuje, a to 
może nam podciąć skrzydła. Jeśli 
napiszemy o naszym silnym po-
stanowieniu, a potem przeczy-
tamy opinie typu: nie wygłupiaj 
się, odpuść, to nas zniechęci.

– Jakiej rady udzieliłby 
pan wszystkim postanawiają-
cym?

– Najważniejsza jest wiara 
we własne siły. Oglądajmy się na 
otoczenie, ale tylko na tyle, by 
nasze dążenia nie były sprzecz-
ne z panującymi zwyczajami 
i uwarunkowaniami. Wierzmy 
w swoje marzenia. Swoje dąże-
nia dobierajmy zgodnie z moż-
liwościami, ale zostawmy sobie 
pewien pierwiastek polotu, nie-
skrępowanej ambicji. Może to 
być nawet coś odrealnionego, 
ale to zawsze nas poniesie jesz-
cze wyżej. Możemy tego nie zre-
alizować, ale przecież może nam 
się jednak udać, a wtedy radość 
jest podwójna. Otaczajmy się 
ludźmi życzliwymi, oni będą nas 
wspierać w realizacji postano-
wień.

– dziękuję za rozmowę.

Gmina Wąpielsk

Konkurs na najładniejszą 
zakładkę
Szkolna biblioteka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Długiem 
włączyła się w rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i zorganizowała konkurs 
na najładniejszą zakładkę do książki. 

19 grudnia rozstrzygnięto 
szkolny konkurs na najładniejszą 
zakładkę do książki. Celem tego 
konkursu było nie tylko pobu-
dzenie wrażliwości plastycznej 

i aktywności twórczej dzieci, ale 
i rozbudzenie świadomości po-
szanowania książek. Zadaniem 
uczestników było wykonanie za-
kładki do książki, która nawiązy-

wałaby do przeczytanej lektury. 
Praca mogła być wykonana do-
wolną techniką, np. rysunek, ma-
larstwo, kolaż, techniki mieszane. 
Można było użyć dowolnych pła-

skich materiałów, które nie bru-
dzą i nie niszczą książek. Kształt 
pracy dowolny. Każdy uczestnik 
mógł dostarczyć tylko jedną indy-
widualnie wykonaną zakładkę.

Na konkurs wpłynęło 17 prac. 
Przy ocenie zakładek komisja kon-
kursowa brała pod uwagę: pomy-
słowość, różnorodność materia-

łów, oryginalność oraz estetykę 
i funkcjonalność zakładki. Nagro-
dzono: Julię Radoszewską z klasy 
II, Julię Giemzę również z klasy II 
oraz Wiktorię Giemzę z klasy VI. 
Wyróżnienia otrzymali uczniowie 
z klasy I oraz z zerówki.

(ak)
fot. nadesłane
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Wąpielsk

Zgodnie ze świąteczną tradycją
W holu Urzędu Gminy w Wąpielsku można obejrzeć wystawę prac wykonanych 
przez dzieci, które wzięły udział w konkursie na najładniejszą ozdobę bożenaro-
dzeniową.

Celem przedsięwzięcia jest 
rozwijanie i kształtowanie wy-
obraźni plastycznej uczniów 
oraz kultywowanie tradycji 
związanej ze świętami Bożego 
Narodzenia. Wydarzeniu patro-
nuje wójt Dariusz Górski.

– W konkursie wzięły udział 

dzieci z terenu naszej gminy. 
Prace były wykonywane w do-
mach i w szkołach. Chcieliśmy, 
żeby najmłodsi mieszkańcy 
zaangażowali się w świątecz-
ne przygotowania i mogli po-
chwalić się swoimi talentami 
plastycznymi oraz zdolnościami 

manualnymi. Każdy uczestnik 
dostał od nas upominek – po-
wiedział wójt Górski.

Więcej zdjęć wystawy znaj-
dziecie na naszym portalu ry-
pin-cry.pl.

Tekst i fot. ( jd)

Dlaczego i czy na pewno umieramy?
RYPIN  Grudniowe spotkanie klubu filozoficznego poświęcono tajemnicy odchodzenia w ujęciu onto-
logicznym. Punktem wyjścia dyskusji była książka Ireneusza Ziemińskiego „Metafizyka śmierci”

Przedtem zebrani wysłucha-
li audycji II programu Polskie-
go Radia, w której filozof Piotr 
Aszyk analizował fragmenty 
publikacji z perspektywy nauki 
kościoła katolickiego. Ta jed-
nostronność nie spodobała się 
części klubowiczów. 12 grudnia 
w miejskiej bibliotece w Rypinie 
zebrali się katolicy, ateiści, agno-

stycy by podyskutować o kre-
sie życia z ich punktu widzenia. 
Spotkanie prowadził Marek Ta-
czyński, dyrektor książnicy. 

Jeden z rozmówców odniósł 
się do słów Asztyka, według 
którego zgon jest karą za grze-
chy. – Traktowanie śmierci jako 
kary za grzechy dla chrześci-
janina uznaję za bluźnierstwo, 

ponieważ ci, którzy się narodzili 
i umarli, czyli wszyscy, zostali 
ukarani. Nikt nie dostał nagro-
dy więc eksperyment Pana Boga 
pod tytułem „człowiek” się nie 
udał. Śmierć nie może być karą 
za grzechy, jest naturalnym 
przechodzeniem z jednej formy 
w następną.

Kolejny dyskutant również 
zastanawiał się nad stwierdze-
niem filozofa. – Dlaczego śmierć 
jest karą za grzechy, skoro wie-
rzy się w niebo? Powinna być 
nagrodą, chyba że ktoś za swoje 
uczynki pójdzie do piekła, wtedy 
to jest faktycznie kara. Dlaczego, 
jeśli ktoś nie popełnia grzechów, 
umiera? To jest nielogiczne.

Własne spojrzenie na to 
czym jest zejście z tego świata 
miał następny panelista. – Nie 
wyznaję żadnej religii, ale stwo-
rzyłem sobie własny światopo-
gląd. Przekonuje mnie teoria 

reinkarnacji. Śmierci nie ma, 
jest tylko przejście. Życie jest 
czymś w rodzaju treningu i na 
jego końcu umieramy, potem 
rodzimy się na nowo – wyjaśnił. 
– A na pogrzeb szkoda pieniędzy 
– dodał pragmatycznie.

– Czy mózg jest istotą czło-
wieczeństwa – zastanawiał się 
inny uczestnik spotkania. – Mózg 
jest tylko mechanizmem, cho-
ciaż powszechnie uważa się, że 
w nim znajduje się świadomość. 
Ale czy na pewno? – podzielił się 
z zebranymi swoją wątpliwością.

Do teizmu ustosunkował się 
dość sceptycznie następny mów-
ca.

– Religia obiecuje nieśmier-
telność, tyle że po śmierci. 
W pakiecie daje jeszcze wieczną 
szczęśliwość. Warunek – trzeba 
słuchać kapłanów i składać im 
ofiary. Obawiam się, że ten pod-
stawowy towar Pana Boga wy-

stawiony na Allegro nie znalazł-
by żadnego nabywcy. Wiem, bo 
ostatnio z zięciem kupowaliśmy 
tam toner do drukarki, wpierw 
sprawdzając opinie o sprzedają-
cych. Do wybrania konkretnego 
handlowca skłoniło nas kilka ty-
sięcy pozytywnych jego ocen. Na 
temat życia po śmierci propono-
wanych przez większość religii 
żadnych wiarygodnych opinii nie 
znam i nie wiem czy ktoś z pań-
stwa zna? – zadał retoryczne 
pytanie.

Rozmowa o śmierci stała się 
przedmiotem rozważań o życiu 
po życiu. O tym, czy ono istnie-
je, a jeśli tak to w jakiej formie, 
o czym każdy z nas prędzej czy 
później się przekona. Na razie 
wiemy, że na tym świecie pewne 
są tylko śmierć i podatki, jak po-
wiedział Benjamin Franklin.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Święta po ogłoszeniu 
stanu wojennego

WSPOMNIENIA  Niedzielny poranek 13 grudnia 1981 większości Polaków wydawał się taki jak zwykle. Do 
czasu włączenia radia i telewizora. Zamiast świątecznych audycji nadawano przemówienie gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego, ówczesnego premiera, na zmianę z muzyką poważną 

Spikerzy przebrani w woj-
skowe mundury dla podkreślenia 
powagi sytuacji (tak naprawdę 
wyglądało to komicznie) z mar-
sową miną informowali, czego 
rodakom nie wolno. Wyłączono 
telefony. W miastach ci, którzy 
wyszli na spacer albo do kościoła, 
natykali się na czołgi i wozy opan-
cerzone. Aresztowano działaczy 
NSZZ „Solidarność”, nazywając to 
eufemistycznie internowaniem. 
W poniedziałek w wielu fabrykach 
i zakładach pracy rozpoczęły się 
zakazane strajki, które szybko pa-
cyfikowano.

16 grudnia w Katowicach 
ZOMO (Zmilitaryzowane Oddziały 
Milicji Obywatelskiej – nazywane 
wówczas bijącym sercem partii) 
użyło ostrych naboi i zabiło 9 gór-
ników podczas dławienia strajku 
okupacyjnego w kopalni „Wujek”. 
Ta tragedia wstrząsnęła Polakami, 

mimo wszystko nie spodziewali 
się, że po raz kolejny władza mie-
niąca się ludową zacznie do ludu 
strzelać.

W takiej atmosferze dez-
orientacji i niepewności przygo-
towywano się do świąt. Pod skle-
pami od szóstej rano (wcześniej 
nie można było, obowiązywała 
godzina milicyjna) ustawiały się 
kolejki po wszystko. Ci, którzy 
mieli rodziny na wsi i chcieli po-
jechać po żywność, musieli wy-
starać się o przepustkę, był zakaz 
przemieszczania się. Potem drże-
li, czy nie zostaną skontrolowani, 
bo jeśli wieźli mięso, mogli się po-
żegnać z rąbanką i trafić za kraty, 
gdyby padło podejrzenie, że są 
spekulantami (spekulant to osob-
nik, który kupił taniej i sprzedał 
drożej, dzisiaj nazywany jest han-
dlowcem).

Przygotowanie wieczerzy 

wigilijnej i jedzenia na święta 
wymagało dużego wysiłku całej 
rodziny. Część stała w kolejkach, 
część gotowała z tego co udało się 
„zdobyć”. Wówczas nie kupowano, 
tylko właśnie zdobywano. Więk-
szość podstawowych produktów 
była na kartki, a i tak ich brako-
wało, przede wszystkim mięsa 
i wędlin. O tym, że do kraju płynie 
statek z pomarańczami i cytryna-
mi, informowała telewizja i gaze-
ty, takie to stanowiło wydarzenie. 
Później trzeba było mieć szczę-
ście, żeby na owoce trafić, jak je 
„rzucili” do konkretnego sklepu 
i wyjść tryumfalnie z kilogramem 
zdobyczy (więcej na osobę nie 
sprzedawali) po odstaniu kilku 
godzin w ogonku.

W wigilię w wielu domach 
do stołu zasiadły niekompletne 
rodziny. Brakowało tych, którzy 
byli internowani. Osoby przeby-
wające w dniu ogłoszenia stanu 
wojennego za granicą nie zawsze 
miały możliwość powrotu do 
kraju. Niektórzy zdecydowali się, 
zostać na zachodzie na stałe. Do 
domów nie dotarła część żołnie-
rzy zasadniczej służby wojskowej, 
wtedy obowiązkowej. Przedłużo-
no im powołanie o kilka miesięcy. 
Inni mieli niecodziennych gości 
– ukrywających się działaczy „So-
lidarności”. Prezenty pod choinką 
były więcej niż skromne. Praw-
dziwa czekolada, kilka pomarań-

czy, książki zdobyte spod lady, 
wyśmiewane dziś ciepłe skarpety 
stanowiły w tamtym czasie cen-
ne podarunki. 24 grudnia na jedną 
noc zniesiono godzinę milicyjną, 
by obywatele mogli pójść na pa-
sterkę. Kościoły pękały w szwach. 
Szopki bożonarodzeniowe w świą-
tyniach często nawiązywały do 
aktualnych wydarzeń.

W przeciętnym domu stan 
wojenny niewiele zmienił. Dalej 
rozmawiano o polityce, słuchano 
zagranicznych stacji radiowych 
nadających po polsku takich jak 
Radio Wolna Europa, Głos Ame-
ryki, Radio France Internationale 
i innych, starając się wychwycić ja-
kiekolwiek wiadomości, gdy słabło 
zagłuszanie. Władza na tyle bała 
się informacji z wolnego świata, że 
od lat usiłowała z mniejszym lub 
większym skutkiem uniemożliwić 
odbiór tych rozgłośni w Polsce. 
Mimo, że czas był ponury, rozkwi-
tło życie towarzyskie. W wolnych 
chwilach, poza staniem w kolej-
kach, niewiele było do roboty. Po-
zamykano instytucje kulturalne, 
telewizja nadawała jakieś starocie 
na zmianę z propagandą, nie wy-
chodziła prasa poza partyjną Try-
buną Ludu i Żołnierzem Wolności, 
których nie dawało się czytać, tak 
były nasiąknięte demagogią i ma-
nipulacją. Ludzie odwiedzali się 
nawzajem bez zapowiedzi, tele-
fony nadal nie działały. Gospoda-

rze wyciągali, co mieli z lodówki 
i barku i toczyły się nocne Po-
laków rozmowy. Do rana, bo jak 
się przegapiło godzinę milicyjną, 
trzeba było zostać.

Czasami urządzano skład-
kowe prywatki zwane obecnie 
domówkami. Każdy przynosił 
to co miał do jedzenia albo picia 
i bawiono się do świtu, przecież 
nie wychodzi się z imprezy przed 
dziesiątą. Powszechnie pędzono 
bimber, za co można było wylą-
dować w więzieniu. Odważni ma-
lowali hasła na murach i płotach, 
drukowali i rozrzucali pierwsze 
ulotki. W prywatnych mieszka-
niach odbywały się spotkania ko-
misji zakładowych „Solidarności”, 
zastanawiano się co dalej? Poma-
gano rodzinom osób internowa-
nych. Dużą zasługę w tym miał 
Kościół. Nadszedł koniec roku 
i Sylwester spędzany najczęściej 
w gronie rodzinnym lub wśród 
znajomych.

Co przyniosą następne lata, 
było wtedy wielką niewiadomą. 
Nieliczni wierzyli w upadek tzw. 
socjalizmu i wyzwolenie się spod 
dominacji Związku Radzieckiego, 
a to że ZSRR okaże się kolosem 
na glinianych nogach i runie tak 
szybko, wówczas wydawało się 
nieprawdopodobne.

(jd)
fot. ilustarcyjne

Gmina Rypin

Kartka zamias sms-a
W grudniu 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kowalkach  realizowana była ogól-
nopolska kampania „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”. To I edycja 
akcji stworzonej przez Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Partnerem projektu jest 
Rzecznik Praw Dziecka.

Kampania składała się z kilku 
elementów. Pierwszym z nich było 
własnoręczne wypisywanie przez 
dzieci życzeń na kartkach świą-
tecznych przygotowanych przez 
fundację. To zadanie wykonali 
uczniowie klasy II. Wszyscy doło-
żyli ogromnych starań, by życzenia 
były napisane starannie. Zostały 
one wysłane  do zaprzyjaźnionych 
osób i instytucji. 

Kolejnym etapem kampanii 
było zapoznanie uczniów z cieka-
wostkami ze świata IT. Informacyj-
ne fiszki zawisły w toaletach, bo – 

według najnowszych badań – tam 
młodzi ludzie najrzadziej korzysta-
ją z telefonów komórkowych.

Zwieńczeniem akcji było stwo-
rzenie przez uczniów klas I – II 
oraz przedszkolaków kartek świą-
tecznych, które wezmą udział 
w ogólnopolskim przeglądzie pla-
stycznym. W konkursie wzięło 
udział 12 dzieci. Koordynatorem 
akcji w szkole była Marlena Cie-
cierska. To kolejne działanie, które 
podejmujemy, aby przeciwdziałać 
e-uzależnieniom. 

(ak), fot. nadesłane
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Uczniowie udzielili cennej lekcji
SKRWILNO  – „Gdzie są ludzie? – spytał Mały Książę. Czuję się trochę osamotniony na pustyni. – Wśród 
ludzi jest się także samotnym – rzekła żmija”

Te słowa wypowiedziane przez 
bohaterów książki przypomina-
ją nam ponadczasową prawdę 
o człowieku, odzwierciedlają kon-
takty międzyludzkie we współcze-
snym świecie. Samotność to nie 
tylko kategoria czasu i przestrze-
ni, to stan

Niecodzienną lekcję prawdy 
o samotności i potrzebie bycia 
człowiekiem przekazali społecz-
ności lokalnej członkowie Koła Te-
atralnego przy Gimnazjum im. Św. 
Jana Pawła II w Skrwilnie we wtor-
kowe popołudnie 18 grudnia 2018r. 
Młodzież pod kierunkiem polo-
nistki Iwony Sękowskiej przygoto-

wała spektakl pokazujący samot-
ność współczesnego człowieka.

– Gimnazjaliści już od po-
czątku występu wprowadzili ze-
branych w nastrój wyczekiwania 
i zadumy. W rytm piosenki Pink 
Floyd „Jeszcze jedna cegła w mu-
rze” ukazali odrzucenie człowieka 
poza społeczność, wyalienowanie 
jednostki. Aktorzy pojawiali się 
w maskach, które symbolizowały 
anonimowość. Kolejne sceny jesz-
cze bardziej poruszały widzów. 
Jak w kalejdoskopie przewijały 
się fragmenty pokazujące tragizm 
osamotnienia jednostki w rodzi-
nie, grupie rówieśniczej, małżeń-

stwie, w pracy. Każdy z obecnych 
mógł odpowiedzieć sobie na pyta-
nie: Kim jestem? Co w moim ży-
ciu jest najważniejsze? – opisuje 
wydarzenie Joanna Wierzchowska 
z ZS w Skrwilnie.

Całość przedstawienia dopeł-
niała także sugestywna muzyka 
przygotowana przez Grzegorza 
Kowalskiego. Uczniowie wyko-
nali utwory z repertuaru grupy 
„Dżem”, Marka Grechuty czy Sta-
nisława Sojki. Przedstawienie mia-
ło charakter wigilijnego spotkania 
młodzieży, dyrekcji, nauczycieli, 
rodziców z całą społecznością lo-
kalną. Wśród gości nie zabrakło 

gospodarza gminy, wójta Dariusza 
Kolczyńskiego, radnych rady gmi-
ny Skrwilno, księdza proboszcza 
Pawła Waruszewskiego, ks. kano-
nika Władysława Jagiełły, inspektor 
ds. oświaty Danuty Szymańskiej, 
przewodniczącej rady rodziców 
ZS w Skrwilnie Alicji Wąsowskiej, 
dyrektorów ościennych szkół pod-
stawowych: Bernadety Cieplińskiej 
i Hanny Insadowskiej.

– Spektakl wywołał wśród 
zebranych ogromne wzrusze-
nie. Ostatnia piosenka dała upust 
emocjom. Wszyscy wstali z krzeseł 
i trzymając się za ręce, zaśpiewali 
„Przekażmy sobie znak pokoju” – 

dodaje Wierzchowska.
Dyrektor Zespołu Szkół Iwona 

Jeżewska-Świeżak pełnym wzru-
szenia głosem wyraziła na końcu 
wdzięczność i uznanie dla mło-
dzieży, która swym niecodzien-
nym bożonarodzeniowym wystę-
pem zwróciła zebranym uwagę 
na najistotniejsze wartości w ży-
ciu człowieka. Dyrektor zaprosiła 
wszystkich do wspólnej uroczystej 
kolacji, która przy melodii rozle-
gających się wokół kolęd, wprowa-
dziła zebranych w atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia.

(ak), fot. nadesłane

Skrwilno

Wigilia w podstawówce
Wigilijny nastrój udzielił się także uczniom klasy III ze Szkoły Podstawowej 
w Skrwilnie, którzy wraz z wychowawczynią Anitą Okońską przygotowali krótki 
klasowy koncert kolęd nawiązujący do minionych świąt.

Na przedstawienie zapro-
szono dyrekcję szkoły, nauczy-
cieli  i rodziców. Dzieci śpiewa-
ły kolędy i składały wszystkim 
świąteczne życzenia. Na koniec 
wręczyły rodzicom i gościom 
własnoręcznie przygotowane 
upominki. Świąteczny występ 
zakończono wspólną fotografią. 
Takie świętowanie z pewnością 
było dla wszystkich doskonałym 
wstępem do Bożego Narodzenia 
spędzonego w gronie własnych 
rodzin.

(ak), fot. nadesłane

Wyjątkowy wyjazd
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kowalkach przed świętami uczestniczyli w warsz-
tatach srebrzenie bombek.

Gmina Rypin

Zajęcia odbyły się w Cen-
trum Chemii w Małej Skali w To-
runiu, którego partnerem jest 
Pracownia Dydaktyki Chemii 
Wydziału Chemii Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika. Ósmo-
klasiści i siódmoklasiści krok 
po kroku zostali wprowadzeni 
w tajniki próby Tollensa. Celem 
pracy było: zapoznanie z tema-
tyką oraz BHP zajęć, wprowa-
dzenie w metodę srebrzenia 

(lustra srebrowego), przygoto-
wanie odczynnika i wlanie go 
do bombki, praca ze srebrzoną 
bombką w łaźni wodnej.

Na koniec warsztatów 
uczestnicy zabrali swoje dzie-
ła do domu na dowód własno-
ręcznej pracy. Wyjazd do Toru-
nia zorganizowała nauczycielka 
chemii Małgorzata Czajkowska.

(ak), fot. nadesłane
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Zwyczaj inscenizowania na-
rodzin Jezusa Chrystusa wywo-
dzi się z kultu żłóbka betlejem-
skiego z czasów średniowiecza. 
Jego upowszechnienie w całej 
Europie nastąpiło w XIII wieku, 
a konkretnie w 1223 roku. Wła-
śnie wtedy św. Franciszek z Asy-
żu wykorzystując naturalną sce-
nerię i żywe zwierzęta, stworzył 
pierwszą szopkę betlejemską 
ukazującą historię narodzin 
Chrystusa.

Przedstawienie te zwane 
w Polsce jasełkami były orga-
nizowane w kościołach i klasz-
torach zwłaszcza tych opar-
tych na regule franciszkanów. 

Tłem były zawsze skały i jaski-
nia oraz żłobek, a w nim święta 
rodzina, czyli Maryja, św. Józef 
i oczywiście mały Jezus. Bardzo 
często były też żywe zwierzęta 
i pastuszkowie. Często w takiej 
szopce pojawiali się również 
trzej królowie. Z czasem wpro-
wadzano różne nowinki tech-
niczne. Postacie się poruszały, 
a to wszystko było efektownie 
podświetlone. Kościoły zaczęły 
ze sobą rywalizować w uatrak-
cyjnieniu inscenizacji narodzin 
Chrystusa.

Na terenie Polski zaczęto do 
tych inscenizacji wprowadzać 
akcenty patriotyczne w postaci 

figur i postaci królów polskich 
(króla Sobieskiego), husarii. Tek-
sty przedstawiane przez postacie 
historyczne zaczęły być bardziej  
świeckie. Wszystko to spowodo-
wało, że w XVIII wieku zakazano 
wystawiać takie rozbudowane 
misteria w kościołach. Zezwo-
lono jedynie na wystawianie 
skromnych szopek. Natomiast 
rozbudowane misteria – jaseł-
ka przetrwały na ulicach miast 
za sprawą studentów, służb 
kościelnych i młodzieży rze-
mieślniczej. Zaczęto chodzić po 
ulicach z własnoręcznie zbudo-
wanymi szopkami. Towarzyszy-
ły im tłumy miłośników takich 

inscenizacji. Aktorzy występują-
cy podczas swoich przedstawień 
bardzo często wplatali w treści 
religijne również treści obycza-
jowe związane często z sytuacją 
polityczną występującą na da-
nym terenie.

Typowe szopki bożonaro-
dzeniowe związane były z tere-
nem Małopolski. Kraków i jego 
okolice to tereny gdzie powsta-
wały najpiękniejsze szopki. Kal-
waria Zebrzydowska to miejsce 
nazywane polską Jerozolimą, 
gdzie szopka betlejemska ma 
wysokość ponad 5 metrów. Rów-
nież szopki krakowskie należą 
do najpiękniejszych w Polsce. 
To właśnie w Krakowie powstał 
„przemysł szopkarski”.

Twórcą najbardziej rozbu-
dowanej szopki, która na lata 
stała się wzorem dla innych 
szopek, był Michał Enzenekier. 
Właśnie jego szopka chodziła po 
Krakowie aż do I wojny świato-
wej. Władze austriackie wydały 
zakaz chodzenia z szopką po 
ulicach miasta. W okresie mię-
dzywojennym tradycje szopkar-
skie znacznie osłabły. Dopiero 

w 1937 roku z inicjatywy Jerzego 
Dobrzyckiego zorganizowano 
pierwszy konkurs na krakow-
ska szopkę. W czasie II wojny 
światowej nie wolno było wy-
stawiać publicznie szopek. Do 
tradycji szopkarskich powróco-
no dopiero w latach powojen-
nych. Konkurs szopkarski się 
odrodził i z roku na rok zyskuje 
coraz więcej zwolenników. Jego 
aktualnym organizatorem jest 
Muzeum Historyczne miasta 
Krakowa. Mija właśnie blisko 80 
lat wystawiania szopek krakow-
skich.

Golub-Dobrzyń również po-
siada szopki betlejemskie. Pa-
rafia pw. Św. Katarzyny w Do-
brzyniu swoją szopkę wystawiła 
tuż obok świątyni. Jest to wielka 
szopka, a figury postaci świętej 
rodziny są naturalnej wielkości. 
Natomiast parafia pw. Św. Kata-
rzyny w Golubiu swoją szopkę 
umieściła w budynku świątyni. 
Obie szopki są wyrazem głę-
bokiej tradycji chrześcijańskiej 
i cieszą się dużym zaintereso-
waniem zwłaszcza wśród dzieci.

Tekst i fot. (Maw)

Trzej królowie zostali opisani 
szczegółowo w Ewangelii św. Ma-
teusza. Z tymi postaciami zwią-
zane jest nierozerwalnie Święto 
Trzech Króli nazywane również 
Objawieniem Pańskim. Obcho-
dzone jest zawsze 6 stycznia, 
w kościele prawosławnym nato-
miast 19 stycznia. Do 1960 roku 
święto te było świętem państwo-
wym. Jednak później na długie 
lata zostało zniesione, ale mimo 

to było nadal obchodzone jako 
święto kościelne. Dopiero w 2010 
roku zostało przywrócone i po-
nownie stało się świętem pań-
stwowym.

Według tradycji chrześcijań-
skiej w tym dniu trzej magowie 
przez niektórych uznawani za 
królów, pochodzący ze Wscho-
du, przybyli do Betlejem, pokło-
nić się Jezusowi. Przywieźli do 
Jezusa swoje dary. Kacper, jako 

czarnoskóry Afrykanin przywiózł 
mirrę, jako symbol proroctw me-
sjańskich i jednocześnie symbol 
śmierci. Melchior, jako Europej-
czyk podarował Jezusowi zło-
to będące symbolem godności 
królewskiej. Natomiast Baltazar 
przekazał kadzidło, jako symbol 
godności kapłańskiej.

W tradycji chrześcijańskiej 
wierni w tym dniu mają obowią-
zek uczestniczenia we mszy świę-
tej, na której święci się kadzidło 
i kredę. Na drzwiach domostw 
umieszcza się napis składają-
cy się z trzech liter, czyli K+M+B 
oraz datę danego roku. Jest to 
skrót życzeń „Niech Chrystus 
błogosławi temu domowi”. Jesz-
cze inna teoria tłumaczy te lite-
ry w następujący sposób, że jest 
to skrót trzech biblijnych wyda-
rzeń: pokłonu trzech mędrców ze 
wschodu (łac. „cogito” – poznaje), 
wesela w Kanie Galilejskiej ( łac. 
„matrimonium”) i chrztu ( łac. 
„baptesimus”).

Św. Mateusz pisze tylko 
o trzech mędrcach, którzy poszu-
kiwali małego dziecka. Poszuki-
wania te trwały kilka miesięcy, ale 
była to podróż naukowa trzech 
magów, którzy prowadzili bada-
nia naukowe, a przy okazji chcieli 
odwiedzić króla żydowskiego (to 
wersja badań naukowców). Mę-
drzec to również pojęcie względ-
ne. Może ono oznaczać zarówno 
kapłana jak i maga. Być może 
pochodzili oni z ludu Chaldejczy-
ków, być może ich rodowód to 
kraj Babilonii. Ich ubiór być może 
zmylił późniejszych katolików, 
którzy na tej podstawie uznali ich 
za królów.

Mateusz nie wspomina jednak, 
ilu ich było. Pierwsi chrześcijanie 
mówią o 12, czasem o sześciu, nie-
kiedy o dwóch. Z pewnością fał-
szywe są także tradycyjne imio-
na. Kacper, Melchior i Baltazar to 
z kolei prawdopodobnie pomysł 
artysty z Rawenny, który nadał 
takie imiona rzeźbom na swojej 

mozaice. Do końca nie ma pew-
ności czy trzej magowie w ogóle 
istnieli. Św. Mateusz przecież nie 
był historykiem, a nauczycielem. 
Fragment z ewangelii o mędrcach 
jest tylko historią mającą pouczyć 
słuchacza o zamiarach stwórcy.

Z tym świętem związane są 
również tzw. orszaki Trzech Króli. 
Są organizowane od 8 lat w du-
żych miastach, a symbolizują 
przybycie trzech króli do Jezusa. 
Wierni przebierają się za histo-
ryczne postacie, występują żywe 
zwierzęta. Wszystko to odbywa 
się pod patronatem kościoła.

W Golubiu-Dobrzyniu or-
szaki te funkcjonują dopiero od 
2 lat, ale już cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem wiernych 
i chętnych do uczestniczenia nie 
brakuje. Barwne pochody z po-
wodzeniem występuja też w są-
siednich miastach i powiatach jak 
choćby w lipnowskim. 

Tekst i fot. (Maw)
Fot. Ilustracyjne (Internet)

Szopka golubska

Szopka dobrzyńska

Zwyczaje

Szopki bożonarodzeniowe – jasełka
Okres świąt Bożego Narodzenia to również czas powstawania szopek bożonaro-
dzeniowych. Powstają one praktycznie w każdej parafii i są miejscem najbardziej 
odwiedzanym w kościele.

Tajemnica Trzech Króli
Postacie  Trzej królowie, kim są? Dlaczego są tak ważni dla katolików i czy tylko dla wyznawców religii 
chrześcijańskiej?
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Większe możliwości 
sprzedaży

Lustrowanie rzepaku

Rolniczy Handel Detaliczny – w skrócie RHD to okre-
ślenie prawa rolników do sprzedawania w miarę pro-
sty sposób swoich przetworów. Nowe przepisy w tym 
zakresie wchodzą w życie 1 stycznia.

Bardzo wiele czasu poświęca się kwestii ubezpiecza-
nia upraw przez rolników. To oczywiście dobra rada, 
ale w bezpośrednich kontaktach na linii ubezpieczy-
ciel – rolnik czasem dochodzi do nieporozumień.

Ciekawostka

Pasze

Kilowaty zamiast pszenicy

Chcą, by było prościej

Ciekawy sposób na suszę mają władze Iranu. Ten spalony słońcem kraj rezygnuje 
powoli z rolnictwa. Na polach rolnicy mają stawiać panele fotowoltaiczne.

Zawiłości prawa podatkowego i podatku VAT sprawiały, że przez ostatnich kilka-
naście lat dochodziło do wielomilionowych nadużyć. Rząd planuje wprowadzić 
nową ustawę Vatowską. Swoje postulaty w tym zakresie mają również producen-
ci oleju rzepakowego.

Prawo

Uprawy

Przygotowania 
do rozliczenia

KRUS  W jaki sposób rolnik ma obliczyć podatek dochodowy 
od emerytury lub renty? W większości przypadków ludzie nie 
mają pojęcia jak to zrobić. I dobrze, ponieważ ten obowiązek 
spełnia za nich KRUS. Nie inaczej będzie i tym razem

Już obecnie rolnik mógł 
sprzedawać swoje produkty np. 
sery, przetwory owocowe, itp. 
klientom. Musiał być to jednak 
klient finalny. Od 1 stycznia rolnik 
zyska prawo w ramach uprosz-
czonej sprzedaży do przekazy-
wania swoich produktów także 
sklepom, restauracjom, stołów-
kom itd. Do tej pory rolnik sprze-
dając własne przetworzone pro-
dukty, mógł liczyć na zwolnienie 
z podatku. Kwota maksymalnego 
przychodu była jednak dość niska 
i od 1 stycznia zostanie podwyż-
szona do 40 tys zł.

RHD ma także pewne ograni-
czenia. Pierwsze to ograniczenie 

sprzedaży tylko na terenie woje-
wództwa, gdzie znajduje się go-
spodarstwo. Istnieje jednak pew-
ne odstępstwo i produkty można 
także sprzedawać w powiatach 
graniczących z naszym woje-
wództwem oraz w stolicach są-
siadujących województw. Rolnik 
musi także ewidencjonować to co 
sprzedał i nie korzystać z usług 
pośredników (wyjątek stanowią 
festyny, wystawy itd.).

Ostatni wymóg jest bardzo 
prosty. Przy swoim stoisku rol-
nik musi ustawić napis „rolniczy 
handel detaliczny” wraz z danymi 
producenta.

(pw), fot. ilustracyjne

Przykładem może być nie-
dawna interwencja samorządu 
rolniczego z naszego wojewódz-
twa w sprawie ubezpieczania 
upraw rzepaku. Kujawsko-Po-
morska Izba Rolnicza zawniosko-
wała do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z prośbą o inter-
wencję w sprawie praktyk realizo-
wanych przez jednego ze znanych 
ubezpieczycieli.

– „Ubezpieczyciel ten sa-
mowolnie dokonuje weryfikacji 
zgłoszonych przez rolników po-
wierzchni uprawy rzepaku obję-
tych ubezpieczeniem. Powołuje 
się przy tym na ocenę zasiewów 
rzepaku przy pomocy tzw. tele-

detekcji stosowanej w oględzi-
nach upraw rolnych do celów 
odszkodowawczych, uznając, że 
w wielu miejscach na powierzch-
ni zgłoszonej do ubezpieczenia 
występuje zbyt mała obsada ro-
ślin” – czytamy w komunikacie 
KPIR.

Samorząd rolniczy uwa-
ża, że metoda stosowana przez 
ubezpieczyciela jest zbyt mało 
precyzyjna. Wnioskuje przy tym, 
by ubezpieczyciele zanim po-
mniejszą powierzchnię zgłoszo-
ną do ubezpieczenia, przyjechali 
na pole i sporządzili odpowiedni 
protokół.

(pw), fot. ilustracyjne

Iran zmaga się z deficy-
tem wody. Rolnictwo zużywa 
ogromne ilości słodkiej wody do 
zasilania pól. Jednocześnie plo-
ny z roku na rok są coraz niż-
sze. Ludzie ze wsi nie widząc dla 
siebie szans na przyszłość, wolą 
wyjechać do dużych miast. Rzą-
dowe zachęty do inwestowania 
w farmy fotowoltaiczne mają 
więc na celu nie tylko zmniej-
szyć zużycie wody, ale także wy-
generować nowe miejsca pracy 

na wsi i skłonić jej mieszkańców 
do pozostania.

Irańczycy poszli jeszcze da-
lej. Niedawno oddali do użytku 
gigantyczną farmę fotowoltaicz-
ną pływającą na sztucznym je-
ziorze. Będzie ona produkowała 
prąd, ale także odbijała promie-
nie słoneczne i sprawiała, że 
woda z jeziora przestanie paro-
wać w takim stopniu jak dotych-
czas. Szacuje się, że rocznie uda 
się w ten sposób zaoszczędzić 38 

tys. metrów sześciennych wody 
ze zbiornika o powierzchni 1,5 
hektara.

Co więc z żywnością? Iran 
zamierza ją importować. Pienię-
dzy będzie miał pod dostatkiem. 
Zostaną zaoszczędzone np. przez 
mniejsze zużycie wody i większą 
produkcję energii. W ten sposób 
farmerzy zamiast zbóż zaczyna-
ją produkować prąd.

(pw)

Zdaniem Polskiego Stowa-
rzyszenia Producentów Oleju 
lekarstwem na wyłudzenia było-
by stosowanie jednolitej, niskiej 
stawki podatku VAT na poziomie 
5% w przypadku olejów roślin-
nych i 8% dla wysokobiałkowych 
komponentów paszowych pocho-
dzących z przerobu rzepaku.

Członkowie PSPO zwrócili 

uwagę na fakt, że obecnie olej rze-
pakowy trafia na rożne cele. Część 
znajduje zastosowanie w przemy-
śle spożywczym, a część trafia do 
produkcji biopaliw. Zanim jednak 
olej trafi fizycznie do biopaliwa, 
pozostaje olejem „jadalnym” i ma 
inną stawkę podatkową niż olej 
niejadalny. PSPO chce, by zlikwi-
dować termin „jadalny”, ponieważ 

rodzi to rozmaite wątpliwości. 
Stowarzyszenie zwróciło tak-
że uwagę rządu na zbyt wysoką 
planowaną stawkę podatku VAT 
dla komponentów paszowych jak 
makuchy lub śruta olejowa. Jeśli 
taka stawka  pozostałaby w mocy, 
wówczas oznaczałoby to podwyż-
ki na paszach.

(pw)

KRUS przygotowuje się do 
obliczania podatku dochodowe-
go od rent i emerytur w związku 
ze zbliżającym się końcem roku 
podatkowego. Do 28 lutego rolni-
cy otrzymają od KRUS formularz 
PIT-40A – roczne obliczenie po-
datku przez organ rentowy. Oso-
ba, która otrzyma ww. formularz 
i poza świadczeniami emery-
talno-rentowymi wypłaconymi 
z kasy w 2018 r. nie osiągnęła in-
nego przychodu podlegającego 
opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych 
(dochód z gospodarstwa rolnego 
nie wchodzi do tego przychodu) 
– nie ma obowiązku składania 
w urzędzie skarbowym dodat-
kowego zeznania podatkowego. 
To ułatwia życie wielu rolnikom, 

którzy nie łączą działalności rol-
niczej z pracą zarobkową.

Kto nie może liczyć na uła-
twioną ścieżkę? Może być to rol-
nik, który otrzymał emeryturę 
z ZUS (choćby przez krótki czas). 
Drugi przypadek to osoba, któ-
ra realizowała w danym roku 
podatkowym ulgę podatkową 
udzieloną przez urząd skarbo-
wy. Trzeci wyjątek jest nieco 
bardziej skomplikowany. Doty-
czy osób, które obniżały wyso-
kość miesięcznych zaliczek na 
podatek dochodowy w związku 
ze złożonym przez emeryta lub 
rencistę oświadczeniem o wspól-
nym opodatkowaniu dochodów 
z małżonkiem lub w sposób 
przewidziany dla osób samotnie 
wychowujących dzieci.

Skróconej ścieżki rozlicze-
nia z podatku nie wykorzystają 
również osoby niepobierające 
zaliczek na podatek dochodo-
wy stosownie do postanowień 
umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. Ostatni z przy-
padków dotyczy osób, które 
miały wstrzymaną wypłatę eme-
rytury lub renty i po zamknięciu 
roku podatkowego nie mogły 
rozliczyć nadpłaty lub niedopła-
ty podatku.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna 
z podanych wyżej sytuacji, KRUS 
przekaże emerytowi/renciście 
formularz PIT-11A. W tym wy-
padku należy złożyć w urzędzie 
skarbowym zeznanie podatkowe 
najpóźniej do 30 kwietnia.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Kasa dla pozarządówek  

Zarząd województwa uruchomił otwarte konkursy ofert na wykonywa-
nie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku. Do 
podziału w ogłoszonych dotychczas naborach jest 4,3 miliona złotych. 
Wnioski można składać za pomocą internetowego generatora. Ogło-
szone przez Urząd Marszałkowski konkursy dotyczą realizacji projektów 
między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów 
uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działal-
ności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Nabór wniosków w większości z nich potrwa do  
21 stycznia. 

Załóż Profil Zaufany  

Resort cyfryzacji zachęca do założenia Pro-

filu Zaufanego. Posiada go już 2,6 miliona 

Polaków. Mając Profil Zaufany w internecie 

można m.in. sprawdzić swoje punkty karne, 

zarejestrować online narodziny dziecka, zgło-

sić utratę dowodu osobistego i złożyć wnio-

sek o nowy oraz uzyskać odpis aktu stanu 

cywilnego. Można go założyć przez internet 

za pośrednictwem bankowości elektronicznej 

lub potwierdzając go w punkcie potwierdza-

jącym. Szczegóły na stronie internetowej re-

sortu cyfryzacji. 

Podwyżki dla nauczycieli

28 grudnia Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przekazała do uzgod-
nień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. W związku ze wzrostem o 5 proc. 
kwoty bazowej dla nauczycieli w projekcie ustawy budżetowej wzrasta wyna-
grodzenie średnie, w tym wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Np. wynagro-
dzenie zasadnicze dla nauczycieli, którzy mają najwyższy wymagany poziom 
wykształcenia czyli tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicz-
nym (ta grupa stanowi prawie 96 proc. wszystkich nauczycieli) będzie wyno-
siło: dla nauczyciela stażysty – 2538 zł, nauczyciela kontraktowego – 2611 
zł, nauczyciela mianowanego – 2965 zł, nauczyciela dyplomowanego – 3483 
zł. Warto mieć na uwadze, że w latach 2018-2019 pensje zasadnicze wzro-
sną o 244 zł dla nauczyciela stażysty, o 250 zł dla nauczyciela kontraktowego, 
o 284 zł dla nauczyciela mianowanego, o 334 zł dla nauczyciela dyplomowane-
go. Od stycznia 2020 r. nauczyciele otrzymają kolejną transzę podwyżki pensji. 
Ostatecznie wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie dla nauczyciela stażysty o 371 
zł, dla nauczyciela kontraktowego o 381 zł, dla nauczyciela mianowanego o 432 
zł, dla nauczyciela dyplomowanego o 508 zł.

Dobre zdanie Polaków o ZUS

Prawie 3/4 klientów pozytywnie ocenia jakość ob-sługi świadczonej przez Zakład Ubezpieczeń Spo-łecznych. ZUS jest bardzo wysoko oceniany przez osoby, które mają z nim systematyczny kontakt. Każda z grup klientów uważa, że jakość obsługi w Zakładzie na przestrzeni ostatnich lat w istot-ny sposób się poprawiła. To główne konkluzje z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę badawczą PBS. Badanie zostało przeprowa-dzone od 15 października do 21 grudnia 2018 r. w ramach 10 tys. wywiadów telefonicznych wśród czterech grup klientów ZUS: świadczeniobiorców, ubezpieczonych, przedsiębiorców i lekarzy.

Ceny energii nie wzrosną   

Sejm przyjął ustawę, która przewiduje, że rachunki za energię w 2019 
roku nie wzrosną. Pierwszym działaniem, które ma pozwolić na ustabi-
lizowanie cen energii elektrycznej w roku 2019 jest obniżenie podatku 
akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh. Rachunki odbior-
ców energii elektrycznej z tego tytułu zostaną obniżone w 2019 r. o 1,85 
mld zł netto. Drugie to obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich od-
biorców energii elektrycznej o 95%. Dzięki tej zmianie rachunki za ener-
gię elektryczną odbiorców w Polsce zmniejszą się o 2,24 mld zł. Trzecią 
zmianą jest bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółek obrotu. Na 
ten cel zaplanowano ok. 4 mld zł. Czwarty element to przeznaczenie ok.  
1 mld zł na inwestycje prośrodowiskowe, dzięki którym zmniejszy się emi-
syjność gospodarki. Środki te zostaną skierowane do Krajowego Systemu 
Zielonych Inwestycji. Ustawa została już podpisana przez prezydenta. 

Płaca minimalna do zmiany 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej przygotowało projekt ustawy zmienia-
jącej zasady wyliczania wysokości minimalne-
go wynagrodzenia. W świetle projektowanych 
przepisów do minimalnej pensji nie będzie już 
wliczany dodatek za staż pracy. Nowe prawo 
ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. 
Wcześniej – od 1 września 2019 roku – obowią-
zywałyby przepisy przejściowe, które dawałyby 
stronom możliwość negocjacji odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia.  

Zmiany w fizjoterapii  

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia 
ministra zdrowia z 13 grudnia 2018 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
rehabilitacji leczniczej. Fizjoterapeuta zyska 
większą swobodę, będzie mógł sam zdecydo-
wać np. o metodzie rehabilitacji. Nowe prawo 
wprowadza też obowiązek sprawozdawania 
lekarzowi kierującemu na terapię – najczę-
ściej lekarzowi rehabilitacji czy ortopedzie – 
jej przebiegu i efektów.



Czwartek 3 stycznia 201912 kultura 

 Lipno
 Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie zaprasza na Koncert No-

woroczny, który jak co roku stanowi wspólną prezentację sekcji artystycznych domu 
kultury. To jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych, będące podsumowaniem 
starego 2018 roku i zapowiedzią 2019.  Podczas koncertu odbywać się będzie zbiórka 
pieniędzy na 27. finał WOŚP. Początek 5 stycznia o 16.00. Wstęp jest bezpłatny. 

 Golub-Dobrzyń
 5 stycznia o 18.00 w domu kultury rozpocznie się koncert z okazji 27. finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystąpią: Ruch Wolnych Myśli, Episode 
i Goodway. Wstęp wolny. 

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza 10 stycznia 2019 roku na kreatywne zajęcia 

plastyczne dla dzieci. Warsztaty ruszają o godzinie 17.00. Proponowane zajęcia mają 
na celu zapoznanie najmłodszych z szerokim wachlarzem technik plastycznych. Oka-
zją do wspólnego tworzenia jest zbliżający się Dzień Babci i Dziadka. Tradycyjnie już 
mali artyści spróbują swoich sił w ozdabianiu laurek ale to nie wszystko…Podczas 
warsztatów nie zabraknie również innych niespodzianek robionych z myślą o ukocha-
nych dziadkach. Tego rodzaju spotkania pobudzają wyobraźnię, rozwijają zdolności 
manualne a przede wszystkim uczą pracy w grupie. Możliwość wspólnej zabawy z ma-
teriałami plastycznymi pozwala otworzyć się na sztukę i relacje z rówieśnikami. Zapisy 
w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24, 535436071. Koszt spotka-
nia wynosi 20 zł/os. (w cenę wliczone są wszystkie materiały plastyczne niezbędne do 
wykonania prac). Zgłoszenia są przyjmowane do 4 stycznia. 

 Już 13 stycznia w Wąbrzeskim Domu Kultury zagra Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. W tym roku podczas 27. finału zbieramy na „pozyskanie środków na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Od godziny 9.00 na ulicach miasta 
pojawią się wolontariusze. Natomiast od godz. 10.00 wszystkich, którym niestraszna 
zimowa aura zapraszamy na wąbrzeską plażę, gdzie Stowarzyszenie Miasto Aktywni, 
Inicjatywa, WRS WEREWOLVES oraz wąbrzeska grupa morsów przygotowali szereg 
atrakcji. Do sztabu wpłynęło już wiele atrakcyjnych gadżetów, które pojawią się na li-
cytacji. Wśród nich znalazły się m.in.: vouchery salonów kosmetycznych,  fryzjerskich, 
obrazy lokalnych artystów, rękodzieło oraz przedmioty nadesłane ze Sztabu WOŚP tj. 
koszulki, kalendarze. Poza licytacją funkcjonować będzie orkiestrowy sklepik i kawia-
renka z pachnącą kawą i ciastem pieczonym przez panie z kół gospodyń wiejskich. 
W Wąbrzeskim Domu Kultury impreza rusza od godz. 15.00.

 21 stycznia w WDK rozpoczną się „Białe wakacje”. Zajęcia skierowane są do 
dzieci, które ukończyły 6 lat. Podczas codziennych spotkań każdy będzie miał szansę 
znaleźć coś dla siebie. W programie przewidziano m.in. warsztaty plastyczne, sporto-
we oraz animacyjne. Obowiązują wcześniejsze zapisy w Dziale Animacji Kultury WDK 
osobiście lub pod nr tel. 566881727, wew. 24. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 
11.00 – 13.00. Liczba miejsc ograniczona.

 W piątek 25 stycznia o 19.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury zaśpiewa Marek Pie-
karczyk. Artysta wykona największe przeboje w akustycznych aranżacjach Piekarczyk 
jest znany przede wszystkim jako wokalista zespołu TSA. Formacja powstała w 1979 
roku i na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki oraz rodzimego heavy metalu. 
Muzycy nagrali kilkanaście albumów, na których znalazły się takie utwory jak: „51”, 
„Trzy zapałki”, „Bez podtekstów” czy „Ty, on, ja”. Młodsza cześć publiczności kojarzy 
artystę z telewizyjnego show „The Voice of Poland, w którym pełnił rolę jurora. Wo-
kalista współpracował też z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie zagrał rolę Jezusa 
w rock-operze „Jesus Christ Superstar”. Przedsprzedaż biletów do 9 stycznia 2019 r. 
w cenie 60 zł/os. i 50 zł grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia w kasie WDK od pon. 
do pt. w godz. 12.00-16.00. W przypadku małego zainteresowania koncert zostanie 
odwołany.

 Rypin
 18 stycznia Rypiński Dom Kultury zorganizuje koncert pt. „Już nie zapomnisz 

mnie…” w wykonaniu Tomasza Stockinger, w duecie z pianistą Stefanem Gąsieńcem. 
Publiczność usłyszy przede wszystkim polskie piosenki z lat dwudziestych i trzydzie-
stych. Koncert odbędzie się o 19.00 w sali widowiskowej Rypińskiego Domu Kultury 
przy ul. Warszawskiej 8. Bilety w cenie 30 zł są dostępne w kasie kina „Bałtyk” lub na 
www.bilety24.pl.

 3 lutego o 16.00 i 19.00 w rypińskim kinie będzie można obejrzeć spektakl „Pry-
watna klinika”. To inteligentna i prawdziwie śmieszna farsa, w której humor rozwija 
się aż po ostatnią scenę. Lekka treść, wyraziste postaci, zawrotne tempo, zaskakujące 
zwroty akcji oraz świetna obsada zapewniają rozrywkę na wysokim poziomie. Historia 
Harriet rozwódki mieszkającej w eleganckim mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje 
problemy finansowe dzięki wsparciu dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie 
zorganizowanego kalendarza. Kiedy jeden z nich zostaje unieruchomiony w łóżku 
przez złamaną nogę, a w progu mieszkania Harriet pojawia się dawno niewidziana 
przyjaciółka Anna wraz z niestroniącym od alkoholu mężem oraz niczego nieświadome 
zdradzane małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji, pomylo-
nych tożsamości, karykaturalnych sytuacji i arcyśmiesznych dialogów. Bilety w cenie 
95 zł – parter, 80 zł – balkon.   

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Styczeń z filmem 
FILM  Poznaliśmy repertuar rypińskiego kina Bałtyk na sty-
czeń. W programie m.in. „Underdog”, „Aquaman” i „Teraz albo 
nigdy” 

W dniach 8-9-10 (o 17.00) i 12-
13 stycznia (o 15.00) będzie można 
obejrzeć „Miśków dwóch w No-
wym Jorku”. Mianowany na kró-
la Arktyki, sympatyczny Misiek 
powraca do Ameryki. W Nowym 
Jorku, z rąk burmistrza, ma ode-
brać największe z możliwych od-
znaczeń – Wielki Klucz do Miasta. 
Na uroczystą galę Misiek stawia 
się w towarzystwie syna – Junio-
ra, trójki rozbrykanych lemingów 
oraz dawno niewidzianych przy-
jaciółek – Olimpii i Very. Niestety 
w trakcie imprezy ktoś kradnie 
Wielki Klucz, a wkrótce po tym 
do telewizji trafia nagranie, na 
którym widać naszego bohate-
ra… rabującego nowojorskie ban-
ki. W jednej chwili, z ulubieńca 
Ameryki, Misiek staje się najbar-
dziej poszukiwanym zwierzakiem 
w kraju. A to nie koniec kłopotów, 
bo z rodzinnego bieguna dociera-
ją do Miśka niepokojące wieści... 
Okazuje się, że bezduszny biz-
nesmen planuje rozpuścić lodow-
ce i zabutelkować całą powstałą 
z nich wodę. Czy bohater zdoła 
go powstrzymać, zanim ostatni 
lodowiec zamieni się w zgrzewkę 
mineralnej?

Każdy mieszkaniec Rypina 
i okolic będzie mógł też wybrać 
się na film „Underdog”. Okazji nie 
zabraknie. Obraz będzie wyświe-
tlany: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 i 20 
stycznia o 17.00 i 20.00 oraz 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 stycznia i 1 
lutego o 20.00. To historia inspi-
rowana prawdziwymi wydarze-
niami. Na ich podstawie powstał 
scenariusz autorstwa Mariusza 
Kuczewskiego. Borys „Kosa” Ko-
siński (Eryk Lubos) to zawodnik 
MMA, który jest u szczytu formy. 
W najważniejszej walce ze swoim 
największym rywalem Deni Taka-
evem (Mamed Khalidov) popełnia 
błąd, który przekreśla jego karie-
rę. Traci wszystko. „Underdog” to 
opowieść o słabościach i sile czło-
wieka, zwątpieniu, które poko-
nuje rodząca się miłość, o walce 
z przeciwnościami losu i podnie-
sieniu po upadku, poświęceniu, 
rodzinie i przyjaźni.

Na 15, 16, 17, 19 i 20 stycznia 
o 15.00 zaplanowano projekcje 
filmu „Królowa Śniegu: Po drugiej 
stronie lustra”. W dniach 22, 23, 24, 
25, 26 i 27 stycznia o 14.00 będzie 
wyświetlany obraz „Mary Poppins 
powraca”, a w tych samych dniach 

o 17.00 – „Aquaman”. 29, 30, 31 
stycznia 1 lutego o 17.30 oraz 2 
lutego o 17.00 i 20.00 na ekranie 
zagości „Teraz albo nigdy”. System 
internetowej sprzedaży biletów 
dostępny pod adresem: rdk.bile-
ty24.pl. 

Przypomnijmy, niedawno 
kino w Rypinie przeszło gruntow-
ną modernizację. Remont objął 
salę widowiskową, pomieszczenia 
administracyjne oraz hol wejścio-
wy. Zmienił się kąt nachylenia 
widowni, tak aby goście mogli 
oglądać filmy czy spektakle z wy-
sokości. Zwiększyła się też liczba 
miejsc siedzących. Sala została 
wyposażona w nowoczesne sys-
temy oświetlania scenicznego 
i nagłośnienia. Pozostałe nowości 
to m.in. wymiana ekranu projek-
cyjnego, rozbudowa systemu ki-
nowego do technologii 3D, prze-
budowa sceny oraz wykonanie 
nowej aranżacji akustycznej ścian 
i sufitów. Remont dotyczył także 
przebudowy pomieszczenia kasy 
i pokoju administracyjnego oraz 
szatni i zaplecza pod punkt ka-
wiarniany.  

(ToB)
fot. archiwum

Sztuka

Teatr w Wąbrzeźnie
21 stycznia o godz. 11.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury będzie można obejrzeć 
spektakl teatralny pt. „Lodowa kraina”. Wykonawcami bajki są aktorzy krakow-
skiego studia teatralnego Krak – Art.

Przedstawienie opowiada 
historię dwóch sióstr, niegdyś 
mocno ze sobą związanych, te-
raz żyjących daleko od siebie. 
Młodsza o imieniu  Anna, czuje 
się samotna, ponieważ jej sio-
stra Elza stroni od życia towa-
rzyskiego i wciąż odsuwa ją od 

siebie. Wszystko zmienia się, 
gdy na jaw wychodzi niezwykła 
moc Elzy, która przypadkowo 
ściąga zimową klątwę na swoje 
królestwo. 

Bajka przenosi najmłod-
szych widzów w niezwykły, 
magiczny świat lodu i śniegu. 

Uczy, że prawdziwa miłość po-
trafi pokonać najcięższe mrozy 
i rozgrzać serca na nowo. Bilety 
w cenie 5 zł do nabycia w kasie 
WDK od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12.00 – 16.00.

(ToB)
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Czwartek, 3 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 87 - serial
07:05 Elif odc. 395 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna odc. 2295
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 116 s. 9 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 38 s. 3 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 2 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 150 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 1
12:55 Planeta Ziemia II odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 396 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 71 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 88 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3403
18:30 Korona królów odc. 151 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 211 s. 16 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 35
23:50 Ocaleni - talk show 
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat

05:15 Ukryta prawda odc. 436 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 196 - serial 

07:15 Szpital odc. 180 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 5 s. 2 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 243 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 197 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 19 - serial 

14:55 Szpital odc. 181 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 6 s. 2 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 131 - serial

18:25 Brzydula odc. 132 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 244 - serial 

20:00 Legenda telewizji II: Kontynuacja  

 - komedia

22:20 Oszuści odc. 1 s. 2 - serial

23:25 Dziewczyna z tatuażem - film

02:40 Moc magii odc. 357

06:00 Czysta chata odc. 26

07:05 Turbo Fast odc. 19 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 20 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 3

09:00 Septagon odc. 27 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 2

11:30 Benny Hill odc. 2

12:00 Detektywi w akcji odc. 93 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 94 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 185

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 452 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 81 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 81 - serial

18:00 Septagon odc. 30 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 453 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 228 - serial

21:00 Zaginiony batalion - dramat

23:00 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

00:00 Tuż przed tragedią 

 odc. 3 s. 4 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 104 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 127
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 20 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 91 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 9 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 9 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 21 s. 3 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 130 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 14 s. 1 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 15 s. 1 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 9 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 9 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
20:00 Fujary na tropie - komedia
22:10 Posterunek w Reno - komedia
23:50 Żądło - komedia
02:20 Kuchnia na Maksa 
 odc. 17 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Engagement - film

09:40 Człowiek z kamerą - film

11:00 Dom odc. 2 - serial

12:35 Dama kameliowa - dramat

14:30 Mała sprawa - film

15:25 Aria dla atlety - film

17:20 Drogi wolności odc. 1 - serial

18:20 Baletownik odc. 9

18:30 Drogi wolności odc. 2 - serial

19:25 Wiersze Literatura 

19:40 Cienie Wschodu   

 Ossendowskiego

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Maratończyk - film

22:40 Jonasz w brzuchu Lewiatana  

 - film

23:45 Scena klasyczna odc. 12

00:40 Samba - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 430
06:55 Drogi wolności odc. 10 - serial
08:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 - serial
08:40 Niezwykłe dwudziestolecie.  
 Historia gospodarcza II RP - film
09:15 Roman Dmowski - film
10:10 Sensacje XX wieku odc. 79
10:50 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3 - film
11:55 Lalka odc. 2 - serial
13:35 Dawne światy odc. 8 - serial
14:40 Życie odc. 1 - serial
15:40 Zaginiony świat Aleksandra  
 Wielkiego odc. 6 - serial
16:45 Gorzkie zwycięstwo - film
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki
18:50 Drogi wolności odc. 11 - serial
20:00 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 3 - film
21:05 Niezwykła broń odc. 6 - serial
22:00 Spór o historię odc. 151
22:40 Szerokie tory odc. 67
23:20 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 7 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 83

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Dobrze ześ się 
 Jezu pod Giewontem narodził
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Ziemia mojego Zbawiciela
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Opowieść o świętym Augustynie  
 - film
14:00 Niebieska jabłoń - film
15:35 Petra - tajemnicze miasto
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium 
 św. Józefa w Kaliszu
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Mikołaj - chłopiec
 który został świętym - film
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia mojego Zbawiciela
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Miasteczko Świętej Rodziny 
 - Cotignac - film
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:50 Na sygnale odc. 212 - serial
06:20 Na sygnale odc. 213 - serial
06:50 Operacja Zdrowie!
07:20 Na sygnale odc. 187 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4886
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 254
11:25 Rodzinka.pl odc. 83 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1971 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 108
14:05 Na sygnale odc. 212 - serial
14:35 Na sygnale odc. 213 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 2 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 84 - serial
18:00 Panorama odc. 3226
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 230 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 17 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1971 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1972 - serial
20:45 The Good Doctor 
 odc. 21 s. 2 - serial
21:40 Masz talent - komedia
23:25 Na sygnale odc. 212 - serial
23:55 Na sygnale odc. 213 - serial
00:30 Uziemieni - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2362

11:00 Ukryta prawda odc. 628 - serial

12:00 Szpital odc. 470 - serial

13:00 Szkoła odc. 371 - serial

14:00 19+ odc. 306 - serial 

14:30 19+ odc. 307 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 14

16:00 Szkoła odc. 372 - serial 

17:00 Szpital odc. 471 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 629 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 46

19:50 Uwaga! odc. 5543

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2803 - serial

20:55 Milionerzy odc. 125

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 16

22:30 Miłość na zamówienie - komedia

00:25 MasterChef odc. 5 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 779 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 780 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 45 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 808 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 89 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 755 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2792 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 681 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 144 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 74 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2793 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 354 - serial
20:10 Saga „Zmierzch” 
 - Zaćmienie - film
22:50 Ślad odc. 2 - serial
23:50 Scenariusz na miłość - komedia 
02:05 Chirurdzy odc. 127 - serial

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:10 Sensacja XXI wieku

18:35 Rodzinka.pl 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Nowojorscy policjanci, Jimmy i Paul, po nieudanej 
akcji zostają wysłani na bezpłatny urlop. Wkrótce 
jednemu z nich zostaje skradziona wartościowa 
rzecz. Funkcjonariusze rozpoczynają śledztwo.

Pod koniec I wojny światowej amerykański 
batalion został otoczony we Francji. Wszyscy 
zdają sobie sprawę, że niewielu ma szansę 
przeżyć. I żołnierzom, i ich dowódcy pozostaje 
tylko walka do końca.

„Zaginiony batalion”
(2001r.) TV 4 21:00

„Fujary na tropie”
(2010r.) TV Puls 20:00



Piątek, 4 stycznia 2019

07:05 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 88 - serial
07:05 Elif odc. 396 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 117 s. 9 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 39 s. 3 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 3 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 151 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w zagrodzie odc. 15
12:55 Głos Dunaju - film
13:50 Puchar Świata 
 - Turniej Czterech Skoczni 
 w Innsbrucku Skoki narciarskie
14:00 Puchar Świata 
 - Turniej Czterech Skoczni 
 w Innsbrucku Skoki narciarskie
16:25 Magazyn śledczy Anity Gargas
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3404
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 17
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia
21:30 Wiktoria odc. 3 s. 1 - serial
22:30 Mama Tina - film
00:20 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 1 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 437 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 197 - serial 

07:15 Szpital odc. 181 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 6 s. 2 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 244 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 198 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 20 - serial 

14:55 Szpital odc. 182 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 7 s. 2 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 - serial

17:55 Brzydula odc. 133 - serial

18:25 Brzydula odc. 134 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 245 - serial 

20:00 Kung Fu Panda II - film

21:55 Scott Pilgrim kontra 

 reszta świata - film

00:15 Oszuści odc. 1 s. 2 - serial

06:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 27
07:05 Turbo Fast odc. 20 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 21 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 4
09:00 Septagon odc. 30 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 3
11:25 Benny Hill odc. 3
12:00 Detektywi w akcji odc. 95 - serial
13:00 Galileo odc. 696
14:00 Galileo odc. 697
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 453 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 82 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 82 - serial
18:00 Septagon odc. 33 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 454 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 7
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 225 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 226 - serial
23:00 Szkoła wyrzutków - film
01:20 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 105 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 128
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 21 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 92 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 9 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 9 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 22 s. 3 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 131 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 15 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 16 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 9 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
20:00 Trefny wóz - thriller
21:30 Nienawistna ósemka - film
00:50 Dyżur 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Świteź - film

09:05 Aria dla atlety - film

11:00 Dom odc. 3 - serial

12:30 Stanisław Moniuszko „Hrabina”

13:30 Rozmowy o miłości - film

15:05 Baletownik odc. 10

15:15 Brzezina - dramat

17:00 Odyseja filmowa odc. 1 - serial

18:15 Odyseja filmowa odc. 2 - serial

19:25 Pojedynki stulecia

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Rozstanie - dramat

22:30 Świat w piosence odc. 1

23:25 Tygodnik kulturalny

00:20 Maratończyk - film

06:50 Był taki dzień odc. 431
07:00 Drogi wolności odc. 11 - serial
08:05 Taśmy bezpieki odc. 71
08:35 Pojedynki stulecia odc. 4
09:15 Gorzkie zwycięstwo - film
10:05 Sensacje XX wieku odc. 83
10:40 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 1 - serial
12:05 Lalka odc. 3 - serial
13:35 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 1 - film
14:40 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 6 - serial
15:50 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 1 - film
16:50 Daj mi duszę, resztę zabierz  
 - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:55 Drogi wolności odc. 12 - serial
20:00 Czarne tulipany - film
20:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 1 - film
22:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV
22:35 Szerokie tory odc. 54
23:15 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 3 - film
00:15 Sensacje XX wieku odc. 135

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Mikołaj - chłopiec, 
 który został świętym - film
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 „Bóg się rodzi”. Koncert kolęd 
 i pastorałek
11:25 Głos Polski
11:35 Krakowskie Betlejem
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Ewolucja - nauka 
 czy ślepa wiara? - film
14:00 Święty Paweł w Grecji - film
14:40 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Aktywna zima
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 5 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 15 - serial
23:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
23:10 Pochodzenie świata - film

05:55 Egzamin z życia odc. 19 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 36 s. 4
07:20 Na sygnale odc. 188 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4887
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 255
11:25 Rodzinka.pl odc. 84 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1972 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 109
14:05 Coś dla Ciebie odc. 183
14:35 Operacja Zdrowie!
15:10 Górski lekarz odc. 3 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 85 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 231 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 18 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1972 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1973 - serial
20:45 Miłość na wybiegu - komedia 
22:35 Miłość aż po grób - thriller
00:15 Rodzina na Gwiazdkę - romans

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2363

11:00 Ukryta prawda odc. 629 - serial

12:00 Szpital odc. 471 - serial

13:00 Szkoła odc. 372 - serial

14:00 19+ odc. 308 - serial 

14:30 19+ odc. 309 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 14

16:00 Szkoła odc. 373 - serial 

17:00 Szpital odc. 472 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 630 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 47

19:50 Uwaga! odc. 5544

20:00 Jack Ryan: Teoria chaosu 

 - thriller

22:15 Czas Apokalipsy - dramat

02:30 Życie bez wstydu odc. 4 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 4
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 781 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 46 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 809 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 90 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 756 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2793 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 682 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 145 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 75 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2794 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 355 - serial
20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową  
 - komedia
22:00 Niesamowity Spider-Man - film 
00:55 Rocky Horror Picture Show:  
 Zróbmy to jeszcze raz - komedia

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom

11:55 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Przez mroźne pustkowia Wyoming podróżują 
łowca nagród John Ruth oraz przestępczyni Daisy 
Domergue. Na skutek załamania pogody zostają 
uwięzieni w odciętej od świata gospodzie.

Kontynuacja przygód Po i jego przyjaciół. Tym razem 
grupa sympatycznych adeptów kung-fu będzie 
musiała stawić czoła nikczemnemu lordowi Shenowi, 
który za cel postawił sobie podbicie Chin.

„Nienawistna ósemka”
(2015r.) TV Puls 21:30

„Kung Fu Panda II”
(2011r.) TVN 7 20:00

10:05 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3402
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:25 Studio Raban 
08:55 Rodzinny ekspres odc. 63
09:25 Korona królów - taka historia…
09:55 Korona królów odc. 148 - serial 
10:25 Korona królów odc. 149 - serial 
10:55 Korona królów odc. 150 - serial 
11:20 Korona królów odc. 151 - serial 
12:00 Podmuch energii odc. 17
12:15 Jak to działa? odc. 150
12:45 Planeta lasów odc. 12 - serial
13:15 Spis treści odc. 38
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 85
14:05 Blondynka odc. 83 s. 7 - serial
15:00 Ojciec Mateusz 
 odc. 211 s. 16 - serial
15:55 Polska rzeczywistość wirtualna  
 - film
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Big Music Quiz odc. 5
18:35 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:25 Sport 
20:30 Komisarz Alex 
 odc. 144 s. 12 - serial
21:30 Medicus - film
00:10 Ostatni pasażer - thriller

05:40 Ukryta prawda odc. 438 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 127 - serial

09:30 Brzydula odc. 128 - serial

10:05 Brzydula odc. 129 - serial

10:40 Zabójcza broń odc. 17 - serial

11:40 Zabójcza broń odc. 18 - serial

12:40 Dziewczyny z Hollywood 

 odc. 16 s. 3

13:00 Dzwoneczek i bestia z Nibylandii  

 - film

14:20 Areszt domowy - komedia

16:40 Kopciuszek: roztańczona historia  

 - komedia

18:35 Sylwester w Nowym Jorku 

 - komedia 

21:00 Daję nam rok - komedia 

23:05 Dwanaście małp - film

01:50 Moc magii odc. 359

06:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 28
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 20 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 21 - serial
08:00 Flintstonowie odc. 8 - serial
08:30 Dzielna Mysz odc. 24 - serial
08:50 Duszek - film
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 450 - serial
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 451 - serial
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 452 - serial
13:40 STOP Drogówka odc. 186
14:50 Akademia sztuk walki - film
17:00 Spadkobiercy odc. 76
18:00 Spadkobiercy odc. 77
19:00 Galileo odc. 698
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 453 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 454 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 227 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 228 - serial
00:05 Na uwięzi - film

05:45 Hotel Zacisze odc. 4 s. 2 - serial
06:25 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 1 s. 5 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 92 s. 3
07:50 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 2 s. 5 - serial
08:25 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 3 s. 5 - serial
09:05 13. posterunek 
 odc. 30 s. 2 - serial
09:45 13. posterunek 
 odc. 31 s. 2 - serial
10:20 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 75 s. 2 - serial
11:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 76 s. 2 - serial
12:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
13:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial
14:05 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
15:05 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 4
16:10 SexiPistols - western 
17:50 Oskar - komedia
20:00 Likwidator - film
22:10 Django - western 
01:25 Biesiada na cztery pory roku  
 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 11

07:35 Teledyski

08:15 Informacje kulturalne

08:30 Jeden dzień z życia kukułki  

 zegarowej - film

08:40 Straszny sen majsterkowicza  

 - film

08:55 Królowa Bona odc. 8 - serial 

10:05 Powróćmy jak za dawnych lat  

 odc. 1

10:50 Kocham radio - film

12:45 Budzik

13:30 Wodzirej - dramat

15:20 Wydarzenie aktualne

15:45 Wiersze Literatura 

16:10 Świadek oskarżenia - film

18:20 Tygodnik kulturalny

19:10 The Beatles - Historia nieznana  

 - film

20:20 Blue Ruin - thriller

22:00 Sting: The Last Ship 

 - Live At the Public Theater

23:35 Dajcie mi głowę Alfredo Garcii  

 - western 

01:40 Taśmy Kultury odc. 1

06:50 Był taki dzień odc. 432
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 28 - serial
08:05 Koło się kręci odc. 1
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 19 s. 1
08:50 Wiedźmin odc. 1 - serial
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 73
10:30 Dawne światy odc. 8 - serial
11:35 Życie odc. 1 - serial
12:35 Wielkie widowiska natury 
 odc. 5 - serial
13:40 Szerokie tory odc. 137
14:10 Z Andrusem po Galicji odc. 1
14:45 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3 - film
15:45 Spór o historię odc. 106
16:30 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 1 s. 2 - serial
17:25 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 6 - serial
17:50 Zmiennicy odc. 7 - serial
19:00 Zamojski Festiwal Filmowy 
 - Z Radzionkowa na ołtarze - film
20:00 Niezwykła broń odc. 6 - serial
21:05 Stawka większa niż życie 
 odc. 1 - serial
22:10 Osiedle Dyrekcja - film
23:15 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 10 - serial
01:05 Gry wojenne odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 L’Ile Bouchard. Sanktuarium 
 Matki Bożej Modlitewnej - film
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Charlie - historia zabawki - film
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Przyroda w obiektywie odc. 5
16:00 Informacje dnia
16:10 W kolorze płomienia - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 28 - serial 
22:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
23:00 Katedra w Chartres 
 - święta geometria - film

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1969 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1970 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1407 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 256
11:40 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem
12:10 Miłość na wybiegu - komedia 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 The Voice Kids odc. 1 s. 2
16:00 The Voice Kids odc. 2 s. 2
16:45 Słowo na niedzielę
16:55 Alternatywy 4 odc. 4 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy 
19:35 Lajk! odc. 29, Magazyn 
20:05 The Voice Kids odc. 3 s. 2
21:10 The Voice Kids odc. 4 s. 2
22:20 Zanim się obudzę - horror 
00:00 The Good Doctor 
 odc. 21 s. 2 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1123

11:00 Na Wspólnej odc. 2802 - serial

11:30 Na Wspólnej odc. 2803 - serial

12:00 Złodzieje odc. 6 s. 2

12:50 Domowe rewolucje odc. 3 s. 3

13:50 Ameryka Express odc. 7

15:20 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 10

15:50 Muppety: Poza prawem 

 - komedia

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 48

19:45 Uwaga! odc. 5545

20:00 Poznaj mojego tatę - komedia

22:15 Czego pragną kobiety - komedia

01:00 Jack Ryan: Teoria chaosu 

 - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:20 Żółwik Sammy II - film

10:10 Ewa gotuje odc. 312

10:45 Świąteczna gorączka II - film

12:45 W rytmie hip-hopu - dramat

15:05 10 w skali humoru 

 - czyli dekada kabaretu Nowaki

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 133

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 134

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 24 - serial

20:03 Gala Mistrzów Sportu 2019

22:30 Ucieczka z Alcatraz - film

00:55 Korpus weteranów - thriller

09:30 Brzydula 20:00 Policjantki 
i policjanci

10:20 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:55 Królowa Bona 09:55 Okrasa łamie 

przepisy

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

Rok 2035. Ziemię opanował śmiertelny wirus, który 
doprowadził do zagłady ludzkości. Więzień James 
Cole, w zamian za obietnicę skrócenia kary, powraca 
do roku 1996, by zapobiec tragedii.

Nastoletnia Sara, której pasją jest balet, po 
przeprowadzce do Chicago poznaje Dereka, 
gwiazdora klubu hip-hopowego. Na drodze do 
szczęścia młodych stają uprzedzenia rasowe.

„W rytmie hip-hopu”
(2001r.) Polsat 12:45

„12 małp”
(1995r.) TVN 7 23:05
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14:30 Komisarz Alex

05:40 Klan odc. 3404
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 97 
09:00 Ziarno odc. 689
09:35 Las bliżej nas odc. 82 s. 2
10:05 Gwiazdkowy uśmiech losu  
 - film
11:45 Orszak Trzech Króli
12:00 Anioł Pański
12:15 Orszak Trzech Króli
13:50 Spis treści odc. 42
14:00 Wokół mórz odc. 3 - serial
14:30 Komisarz Alex 
 odc. 144 s. 12 - serial
15:30 Kuloodporne serce 
 odc. 1 s. 1 - serial
16:40 Puchar Świata 
 - Turniej Czterech Skoczni 
 w Bischofshofen 
 Skoki narciarskie
16:55 Teleexpress
17:00 Puchar Świata 
 - Turniej Czterech Skoczni 
 w Bischofshofen 
 Skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 84 s. 7 - serial
21:15 To znowu ty - komedia 
23:10 Medicus - film
01:50 Ostatni pasażer - thriller

06:00 Galileo odc. 696

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 22 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 23 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 8 - serial

08:35 Flintstonowie odc. 9 - serial

09:05 Top Dog - komedia

10:55 Galileo odc. 697

11:55 Galileo odc. 698

12:55 Wielka draka w chińskiej dzielnicy  

 - film

15:00 K-19 - film

18:00 Spadkobiercy odc. 76

19:00 Galileo odc. 699

20:00 Niebezpieczna dzielnica - film

21:50 Iluzjonista - dramat

00:05 Tuż przed tragedią odc. 4 - serial

06:00 Flash odc. 5 s. 2 - serial

06:55 Flash odc. 6 s. 2 - serial

07:45 Flash odc. 7 s. 2 - serial

08:40 Przygody Merlina 

 odc. 12 s. 4 - serial

09:30 Przygody Merlina 

 odc. 13 s. 4 - serial

10:30 Eloise w hotelu Plaza - komedia

12:20 Beethoven - komedia

14:00 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film 

15:55 Goście, goście II - komedia

18:25 Taxi 2 - film

20:00 Parker - film

22:15 Plan doskonały - thriller

01:00 Skorpion odc. 5 s. 3 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 12
07:30 Teledyski
08:15 Rzecz Polska odc. 1
08:35 Porwanie kuli - film
08:40 Poszukiwanie kuli - film
09:00 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 1 s. 3 - serial
10:05 Zapamiętać sen 
 - Maria Fołtyn - film
11:10 Najdzielniejszy z rycerzy
12:20 Trzeci punkt widzenia odc. 270
12:50 Którędy po sztukę odc. 81
13:05 Mały - western - film
13:15 Syberiada polska - dramat
15:35 Chuligan literacki
16:15 Eufonie
17:15 Studio Kultura - niedziela z...  
 odc. 544
18:00 Studio 2 - Ballady jazzowe  
 śpiewa Andrzej Dąbrowski 
 odc. 12
18:35 Viva Maria
19:15 Szansa na sukces odc. 21
20:20 Wymyk - dramat
21:55 Trzeci punkt widzenia odc. 270
22:35 Vive le Cinematograph! - film
23:20 Scena alternatywna odc. 69
23:50 Blue Ruin - thriller

06:50 Był taki dzień odc. 433

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 29 - serial

08:05 Józef Zator Przytocki 

 pseudonim Czeremosz - film

09:20 Wiedźmin odc. 2 - serial

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 72

10:50 Źródła naszej cywilizacji 

 odc. 1 - film

11:50 Historia jedzenia po amerykańsku  

 odc. 6 - serial

12:50 Opowieści o Yellowstone 

 odc. 2 - serial

13:50 Archiwum zimnej wojny

14:30 Stawka większa niż życie 

 odc. 1 - serial

15:40 Wielka gra odc. 172

16:40 Wojownicy czasu odc. 6

17:20 Zmiennicy odc. 8 - serial

18:35 Osiedle Dyrekcja - film

19:30 W poszukiwaniu Wikingów 

 odc. 1 - film

20:30 Pan Tadeusz - film

23:10 Wielki test. 100 lat niepodległości

00:35 Hydrozagadka - komedia

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Kolędowanie z Zespołem Pieśni 
 i Tańca Bychlewianka
10:00 Msza Święta w Uroczystość  
 Objawienia Pańskiego
11:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
11:40 Kantata „Mędrcy świata”
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Kolędowanie z Nadzieją
14:05 Katedra w Chartres 
 - święta geometria - film
15:05 Spis powszechny i gwiazda - film
15:35 Z dalekiego wschodu 
 do betlejemskiej szopki
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Tam gdzie gwiazda goreje
22:10 Mężczyzną i niewiastą 
 stworzył ich
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Czwarty mędrzec - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1972 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1973 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1408 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

11:15 Groźne cuda natury. 

 Życie na krawędzi odc. 1 - film

12:20 Rodzina na Gwiazdkę - romans

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake off - Ale ciacho! odc. 45

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 55

16:25 The Voice Kids odc. 3 s. 2

17:15 The Voice Kids odc. 4 s. 2

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na sygnale odc. 212 - serial

19:00 Na sygnale odc. 213 - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 243 - serial

20:05 Polska pomaga  

 - Pomoc dla Syrii

21:15 Teściowie - komedia

23:00 Koneser - dramat

01:20 Ona - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1124

11:00 Domowe rewolucje odc. 4 s. 3

12:00 Co za tydzień odc. 883

12:25 Drzewo marzeń odc. 5 s. 2

13:25 Pascal w Kraju Basków - film

14:25 Przygoda na Antarktydzie - film

16:50 Listy do M. 2 - komedia

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 49

19:45 Uwaga! odc. 5546

20:00 Tu się gotuje! odc. 4 s. 3

20:05 Królewna Śnieżka i Łowca - film 

22:45 Terminator II: dzień sądu - film

01:25 MasterChef odc. 6 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Marley i ja: Szczenięce lata 

 - komedia

10:30 Karate Kid - film

13:10 Na fali - film

14:55 Niesamowity Spider-Man - film 

17:50 Nasz nowy dom odc. 99

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie

20:05 Festiwal „Magiczne zakończenie  

 wakacji z Polsatem 

 i RMF FM” Kielce 2018 odc. 1

21:50 Festiwal „Magiczne zakończenie  

 wakacji z Polsatem 

 i RMF FM” Kielce 2018 odc. 2

23:55 Lincoln - film

03:20 Tajemnice losu

05:40 Ukryta prawda odc. 439 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 130 - serial

09:30 Brzydula odc. 131 - serial

10:05 Brzydula odc. 132 - serial

10:40 Brzydula odc. 133 - serial

11:15 Brzydula odc. 134 - serial

11:50 Lemony Snicket: 

 Seria niefortunnych zdarzeń 

 - komedia

14:10 Beethoven II - komedia

15:55 Kopciuszek. W rytmie miłości 

 - komedia

17:50 Nie kłam, kochanie - komedia 

20:00 Wróg publiczny - thriller

22:45 Aeon Flux - film

00:35 Sposób na morderstwo 

 odc. 15 s. 2 - serial

11:15 Brzydula 11:55 Galileo

06:55 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:15 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 10:30 Karate Kid

Cyborg T-800 chroni Johna Connora przed 
prototypem nowoczesnego terminatora, T-1000, 
który czyha na życie chłopaka.

Peter Parker jest nastolatkiem, chodzi do liceum 
i podkochuje się w ślicznej Gwen. Podczas wizyty 
w laboratorium dr. Curta Connorsa zostaje ukąszony 
przez pająka. Daje mu to nadnaturalne zdolności.

„Niesamowity Spider-Man”
(2012r.) Polsat 14:55

„Terminator II: dzień sądu”
(1991r.) TVN 22:45
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14:00 Elif

05:25 Jaka to melodia?
06:05 Szybka jak wiatr - film
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 118 s. 10 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 40 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 4 s. 1 - serial
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 16
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Planeta Ziemia II odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 397 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 116
16:05 Wieczna miłość odc. 89 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3405
18:30 Korona królów odc. 152 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 72 - serial
21:00 List z tamtego świata
22:35 Serial fabularny - serial
23:40 Globalne marnotrawstwo - film
00:45 Wymarzony ślub - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 440 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 198 - serial 

07:15 Szpital odc. 182 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 13 s. 1 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 14 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 245 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 199 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 21 - serial 

14:55 Szpital odc. 183 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 15 s. 1 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 16 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 135 - serial

18:25 Brzydula odc. 136 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 246 - serial 

20:00 Zagadka przeznaczenia - film

22:30 W garniturach odc. 5 - serial

23:30 Żołnierze kosmosu - film

02:00 Lista klientów odc. 9 - serial

06:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 29
07:05 Turbo Fast odc. 21 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 22 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 5
09:00 Septagon odc. 33 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 4
11:30 Benny Hill odc. 4
12:00 Detektywi w akcji odc. 96 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 97 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 190
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 454 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 83 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 83 - serial
18:00 Septagon odc. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 455 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 229 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial
21:30 Włatcy móch odc. 113  
22:00 Galileo odc. 698
23:00 Galileo odc. 699
00:00 Radiowóz - film

06:00 Kontrakt na miłość odc. 106 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 129
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 77 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 22 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 93 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 9 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 23 s. 3 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 132 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 16 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 17 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 78 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
20:00 We krwi - film
22:05 Likwidator - film
00:15 Godzilla - film

08:00 Wiersze Literatura 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1435

08:35 Mąż pod łóżkiem Nowele filmowe 

09:10 Brzezina - dramat

11:00 Dom odc. 4 - serial

12:40 Awatar, czyli zamiana dusz - film 

13:50 Którędy po sztukę odc. 73

14:05 Bo oszalałem dla niej - komedia

16:00 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 3 - serial

17:05 Zaliczenie - film

17:45 Jezioro Bodeńskie - dramat

19:15 Rzecz Polska odc. 1

19:30 Którędy po sztukę odc. 77

19:35 Videofan odc. 96

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Słowo na A odc. 1 - serial

21:30 Papa Joe i jego lew - film

22:55 Powidoki filozoficzne - film

23:20 Wymyk - dramat

01:00 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 434
06:55 Dziennik telewizyjny odc. 375
07:40 Drogi wolności odc. 12 - serial
08:40 Ex libris odc. 423
09:05 Chichot historii
09:35 Daj mi duszę, resztę zabierz - film
10:35 Sensacje XX wieku odc. 135
11:05 Wielkie widowiska natury 
 odc. 5 - serial
12:05 Lalka odc. 4 - serial
13:40 Ryś - dramat
15:15 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 2 - serial
16:10 Spór o historię odc. 128
16:50 Bez jednego drzewa 
 las lasem zostanie
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz historii
18:55 Drogi wolności odc. 13 - serial
20:00 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 10 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 18
22:40 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 6 - serial
23:15 Cicha wojna odc. 1 - film
00:15 Dziękujemy za Solidarność

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Oratorium o Niepokalanym  
 Poczęciu Najświętszej 
 Maryi Panny
13:20 Koncert życzeń
14:10 Chwała Pani: Pieśni dla Maryi
15:40 Pocztówka z Indii 
 - Chennai - miasto 
 św. Tomasza Apostoła - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury Program edukacyjny
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 107 - serial
23:00 Światła nadziei - film

06:00 M jak miłość odc. 1408 - serial
06:55 Program katolicki
07:20 Na sygnale odc. 189 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:30 Panorama
10:40 Pogoda - flesz
10:45 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 257
10:55 Prawosławna liturgia 
 Bożego Narodzenia
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1973 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 110
14:05 Bake off - Ale ciacho! odc. 44
15:10 Górski lekarz odc. 4 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 86 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 232 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 19 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1973 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1974 - serial
20:55 M jak miłość odc. 1409 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Rozbite marzenia. 
 1918-1939 odc. 1 - serial
23:05 Godziny grozy odc. 1 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 11 - serial
00:55 Koneser - dramat

05:50 Uwaga! odc. 5546

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 26

07:55 Akademia ogrodnika odc. 26

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2364

11:00 Tu się gotuje! odc. 4 s. 3

11:05 Ukryta prawda odc. 630 - serial

12:00 Szpital odc. 472 - serial

13:00 Szkoła odc. 373 - serial

14:00 19+ odc. 310 - serial 

14:30 19+ odc. 311 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 15

16:00 Szkoła odc. 374 - serial 

17:00 Szpital odc. 473 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 631 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 50

19:50 Uwaga! odc. 5547

20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 9 

20:15 Na Wspólnej odc. 2804 - serial

20:55 Milionerzy odc. 126

21:30 Życie bez wstydu odc. 5 s. 6

22:31 Martyna na krańcu świata odc. 2

23:35 Królewna Śnieżka i Łowca - film

02:10 Co za tydzień odc. 883

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 782 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 783 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 47 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 810 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 91 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 757 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2794 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 683 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 146 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 76 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2795 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 356 - serial
20:10 Braveheart - Waleczne Serce  
 - dramat
23:55 Sabotaż - film
02:10 Pamięć absolutna - film

14:55 Szpital 12:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:35 Sensacje XX wieku

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

Schyłek XIII w. Po śmierci króla Szkocji władzę 
w kraju przejmuje angielski monarcha Edward 
I. William Wallace, chcąc zapewnić Szkocji 
niezależność, zostaje przywódcą powstania 
przeciw tyranii.

Wiedźma Ravenna uwodzi króla Magnusa. Zabija 
władcę, przejmuje kontrolę nad królestwem i więzi 
córkę Magnusa, Śnieżkę. Gdy magiczne lustro 
ostrzega ją przed królewną, postanawia zgładzić 
dziewczynę.

„Królewna Śnieżka i Łowca”
(2012r.) TVN 23:35

„Braveheart – Waleczne Serce”
(1995r.) Polsat 20:10
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 89 - serial
07:00 Elif odc. 397 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 119 s. 10 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 41 s. 4 - serial
10:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 5 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 152 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy odc. 177
12:55 Planeta Ziemia II odc. 4 - serial
14:00 Elif odc. 398 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 72 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 90 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3406
18:30 Korona królów odc. 153 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 73 - serial
21:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 - serial 
21:40 Jednostka X odc. 15 s. 2 - serial
22:35 To znowu ty - komedia
00:25 Doktor No - film

05:15 Ukryta prawda odc. 441 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 199 - serial 

07:15 Szpital odc. 183 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 15 s. 1 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 16 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 246 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 200 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 22 - serial 

14:55 Szpital odc. 184 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 17 s. 1 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 18 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 137 - serial

18:25 Brzydula odc. 138 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 247 - serial 

20:00 Aeon Flux - film

21:55 Dziewczyna z tatuażem - film

01:10 Agentka o stu twarzach 

 odc. 1 s. 2 - serial

06:00 Niech ktoś tu posprząta odc. 30

07:05 Turbo Fast odc. 22 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 23 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 6

09:00 Septagon odc. 1 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 5

11:30 Benny Hill odc. 6

12:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 1 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 98 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 191

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 455 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 84 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 84 - serial

18:00 Septagon odc. 2 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 456 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 230 - serial

21:00 Armia ciemności - horror

23:05 Trampolina odc. 1

00:05 Trampolina odc. 2

06:00 Kontrakt na miłość odc. 107 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 130
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 79 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 23 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 94 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 24 s. 3 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 133 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 17 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 18 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 80 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
20:00 Na linii ognia - thriller 
22:40 System - film
00:55 Wojownik z gwiazd - film

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Zbrodnia i kara - film

09:20 Jezioro Bodeńskie - dramat

11:00 Dom odc. 5 - serial

12:50 Kapitan z „Oriona” - dramat

14:35 Obiekt - film

15:00 Blizna - dramat

16:55 Bodo odc. 1 - serial

18:05 Bodo odc. 2 - serial

19:25 Chuligan literacki

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Miłość i gniew

22:20 Bling Ring - komedia

00:00 Mój tata Lazaro - film

06:50 Był taki dzień odc. 435
07:00 Dziennik telewizyjny odc. 376
07:30 Drogi wolności odc. 13 - serial
08:30 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV
09:05 Flesz historii
09:30 Bez jednego drzewa 
 las lasem zostanie
10:35 Sensacje XX wieku odc. 84
11:05 Spór o historię odc. 99
12:00 Lalka odc. 5 - serial
13:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 30 - serial
14:35 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 1 - serial
16:25 Pojedynki stulecia odc. 6
16:55 Harry - tunel do wolności - film
17:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
18:25 Rozmowy o Niepodległości odc. 5
18:50 Kuchnia polska odc. 1 - serial
20:00 Powstanie wielkopolskie 
 odc. 1 - serial
21:05 Odkryć tajemnicę odc. 1 - serial
22:00 Jak było? odc. 23
22:40 Dzieje grzechu - dramat
01:00 Sensacje XX wieku odc. 85

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Nieznani bohaterowie - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 11
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Lato marzeń - film
13:40 Św. Józef - patron 
 na trzecie tysiąclecie
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 107 - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wystarczy sobą być
22:55 Kartka z kalendarza 
23:00 Pamięć Sybiru - film

05:25 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1409 - serial
07:00 Wdzięczni Bogu
07:20 Na sygnale odc. 190 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 258
11:25 Rodzinka.pl odc. 85 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1974 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 111
14:10 M jak miłość odc. 1409 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 5 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada Teleturniej 
17:10 Łzy Cennet odc. 87 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 233 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 20 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1974 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1975 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:55 M jak miłość odc. 1410 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Dwa światy - film
00:00 Rodzinka.pl odc. 243 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 5 s. 9 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2365

11:00 Ukryta prawda odc. 631 - serial

12:00 Szpital odc. 473 - serial

13:00 Szkoła odc. 374 - serial

14:00 19+ odc. 312 - serial 

14:30 19+ odc. 313 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 15

16:00 Szkoła odc. 375 - serial 

17:00 Szpital odc. 474 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 632 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 51

19:49 Raport smogowy odc. 51

19:50 Uwaga! odc. 5548

20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 9 

20:15 Paszporty Polityki 2018

22:00 Odważna - dramat

00:30 Tu się gotuje! odc. 4 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 784 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 785 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 48 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 811 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 92 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 758 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2795 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 684 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 147 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 77 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2796 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 357 - serial
20:10 Pamięć absolutna - film
22:35 Ślad odc. 3 - serial
23:40 Sprawa honoru: Córka generała  
 - film
02:00 New York Taxi - komedia

07:15 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:35 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Dziennikarz Mikael Blomkvist przyjmuje prywatne 
zlecenie. Zamożny przemysłowiec zleca mu 
wyjaśnienie ponurej tajemnicy rodzinnej. Pomaga 
mu Lisbeth, dziewczyna skrywająca mroczną 
przeszłość.

Ash zostaje przeniesiony przez złe moce 
w przeszłość, kilka wieków wstecz. Trafia 
w środek walki i zostaje wzięty do niewoli. Ma 
zakończyć życie w pieczarze, w której czai się 
niewyobrażalne zło.

„Armia ciemności”
(1992r.) TV 4 21:00

„Dziewczyna z tatuażem”
(2011r.) TVN 7 21:55
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 90 - serial
07:05 Elif odc. 398 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 120 s. 10 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 42 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 6 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 153 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda 
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Boże Narodzenie 
 w Kościele greckokatolickim
14:00 Elif odc. 399 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 73 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 91 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3407
18:30 Korona królów odc. 154 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 74 - serial
21:00 Sekret niewierności - thriller 
22:35 Everest - nadludzkie wyzwanie  
 - film
23:40 Bez tożsamości 
 odc. 11 s. 2 - serial
00:35 Weterani. Wyrwani śmierci 
 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 442 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 200 - serial 

07:15 Szpital odc. 184 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 17 s. 1 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 18 s. 1 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 247 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 201 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 23 - serial 

14:55 Szpital odc. 185 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 19 s. 1 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 20 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 139 - serial

18:25 Brzydula odc. 140 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 248 - serial 

20:00 12 małp - film

22:45 Ognista miłość - serial

02:30 Moc magii odc. 363

06:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 1 - serial

07:05 Turbo Fast odc. 23 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 24 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 7

09:00 Septagon odc. 2 - serial

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 6

11:25 Benny Hill odc. 8

12:00 Buffy: postrach wampirów 

 odc. 2 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 99 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 192

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 456 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 85 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 85 - serial

18:00 Septagon odc. 3 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 457 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 231 - serial

21:00 Radiowóz - film

22:50 8. mila - dramat

01:05 Trampolina odc. 3

06:00 Kontrakt na miłość odc. 108 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 131
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 81 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 24 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 95 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 1 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 134 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 18 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 19 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 10 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 82 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 83 s. 2 - serial
20:00 Naznaczony - horror
22:05 Hannibal - thriller 
00:50 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 5 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1433

08:35 Dół - film

09:00 Blizna - dramat

11:00 Dom odc. 6 - serial

12:50 Ciemnego pokoju 

 nie trzeba się bać - film

13:35 Leśmian - film

15:10 Legendy rocka odc. 39 - serial

16:05 Baczyński - film

17:25 Barwy ochronne - dramat

19:05 Powidoki filozoficzne - film

19:25 Dezerterzy odc. 95

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Sils Maria - dramat

22:30 Czerwone pudełko - film

23:35 Hollywood in Vienna 

 - A Tribute to Alexandre Desplat

01:25 Bling Ring - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 436
07:00 Dziennik telewizyjny odc. 377
07:30 Korona królów odc. 85 - serial
08:00 Korona królów odc. 86 - serial
08:30 Archiwum zimnej wojny odc. 18
09:00 Jak było? odc. 23
09:40 Harry - tunel do wolności - film
10:35 Sensacje XX wieku odc. 85
11:05 Powstanie wielkopolskie 
 odc. 1 - serial
12:00 Lalka odc. 6 - serial
13:35 Wszystkie kolory świata 
 odc. 1 - serial
14:35 Osiedle Dyrekcja - film
15:40 Cicha wojna odc. 1 - film
16:45 Tońko, czyli legenda o ostatnim  
 baciarze - film
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 - serial 
18:50 Kuchnia polska odc. 2 - serial
20:00 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 8 - serial
20:55 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 2 - film
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 2 - serial
22:35 Ryś - dramat
00:05 Sensacje XX wieku odc. 86

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 11 - serial
11:15 Kolory świętości
11:20 Słowo życia - rozważanie
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Wystarczy sobą być
13:15 Effetha - okno na świat - film
14:00 Święta Barbara - dramat
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Moje leczenie wodą - film
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Targ niewiniątek - dramat
23:30 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla - film

06:00 M jak miłość odc. 1410 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 191 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 259
11:25 Rodzinka.pl odc. 86 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1975 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 112
14:10 M jak miłość odc. 1410 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 6 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 88 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 234 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 21 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1975 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1976 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 726 - serial
21:55 Na sygnale odc. 214 - serial
22:35 Bez pamięci - komedia
00:10 Defekt odc. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 9 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2366

11:00 Ukryta prawda odc. 632 - serial

12:00 Szpital odc. 474 - serial

13:00 Szkoła odc. 375 - serial

14:00 19+ odc. 314 - serial 

14:30 19+ odc. 315 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 15

16:00 Szkoła odc. 376 - serial 

17:00 Szpital odc. 475 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 633 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 52

19:50 Uwaga! odc. 5549

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 9 

20:15 Na Wspólnej odc. 2805 - serial

20:55 Milionerzy odc. 127

21:30 Forrest Gump - komedia

00:35 Noc oczyszczenia - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 786 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 787 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 49 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 812 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 93 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 759 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2796 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 685 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 148 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 78 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2797 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 358 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 251 - serial
20:40 New York Taxi - komedia
22:40 Ślad odc. 4 - serial
23:45 Nic nie widziałem, 
 nic nie słyszałem - komedia
01:55 Inna kobieta - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Dom 10:35 Sensacje XX wieku

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

Historia Forresta Gumpa, upośledzonego człowieka 
o wielkim sercu i zdolności do wpadania w centrum 
największych wydarzeń w historii USA, począwszy 
od dzieciństwa w latach 50. XX wieku.

Mieszkający na przedmieściach Detroit chłopak 
stara się za pomocą muzyki wywalczyć dla siebie 
lepszą przyszłość.

„Forrest Gump”
(1994r.) TVN 21:30

„8. mila”
(2002r.) TV 4 22:50

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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Gofry z owocami i bitą śmietaną
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
160 g mąki
100 g cukru pudru
1 cukier waniliowy
70 g masła
2 jaja
200 ml mleka
pół łyżeczki proszku do pieczenia
150 ml śmietany 36 proc.
150 g świeżych malin
świeża mięta do dekoracji 

sposób wykonania:
Wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia, 

oddziel białko od żółtek. Żółtka utrzyj z po-
łową cukru pudru. Do żółtek dodawaj na 
przemian mleko, mąkę, rozpuszczone ma-
sło i mieszaj aż do połączenia składników, 
białka ubij na bardzo sztywną pianę, połącz 
z pozostałą masą. Odstaw na około 30 min. 
Śmietanę ubij z drugą częścią cukru pudru na 
sztywno. Owoce umyj i osusz. Na gotowe go-
fry wyłóż ubitą śmietanę, maliny i udekoruj 
listkami mięty. 

smacznego! Sandra Dembska
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Herody, bałaganioze i gwizduchy
ZwycZaje ludowe  W każdej kulturze koniec starego roku i początek nowego to szczególny okres, czas 
przejścia. Można zajrzeć w przyszłość, ale także złe moce wychodzą na świat i trzeba się przed nimi chro-
nić. Właśnie teraz należy zapewnić sobie szczęście a złe precz odczynić, aby w nadchodzącym nowym roku 
się darzyło, a pech z lat poprzednich za nami się nie ciągnął

Nie inaczej jest z naszym 
pięknym regionem, który z et-
nograficznego punktu widzenia 
jest częścią ziemi chełmińsko-
dobrzyńskiej. Z punktu widzenia 
historii to dwa odrębne regiony, 
z odrębnymi dziejami, które tra-
fiły po rozbiorach pod władanie 
dwóch różnych zaborców. Ziemia 
dobrzyńska, przypadła Rosji, nato-
miast ziemia chełmińska stała się 
częścią Prus. Mimo tego obyczajo-
wość, a także język są na tych tere-
nach tak podobne, że etnografowie 
i lingwiści traktują je jako jedną 
całość. Przebogata kultura ludowa 
naszego regionu zna wiele obycza-
jów noworocznych, które warto 
przypomnieć. Żyjemy w czasach 
gloryfikacji kultury szlacheckiej, 
natomiast zwyczaje, pieśni i trady-
cje ludu wiejskiego traktowane są 
po macoszemu. Aby zatem pamięć 
o dawnych tradycjach nie zaginęła, 
posłuchajcie, jak to na naszych zie-
miach Nowy Rok witano.

w Nowy Rok 
z pełnym brzuchem
Wyobraźcie sobie, że specjalne 

menu sylwestrowe wcale nie jest 
nowoczesnym wymysłem, wręcz 
przeciwnie, przodkowie nasi od 
dawna witali Nowy Rok, napełnia-
jąc brzuchy specjalnie dobrany-
mi potrawami. Przede wszystkim 
w sylwestrowy wieczór należało 
zjeść tłusto i do syta, aby tak przez 
cały rok móc biesiadować. Najczę-
ściej jedzoną wtedy potrawą była 
prażucha, zwana też lamieszką lub 
lemieszką. W zależności od regio-
nu, przygotowywano ją z gotowa-
nych ziemniaków i mąki pszennej, 
żytniej albo gryczanej lub też sa-
mej mąki, zagotowanej na gęsto 
i okraszonej skwarkami ze słoniny 
lub boczku. Współczesnych kon-
sumentów ten opis może nieco 
przerażać, ale zapewniam jest to 
bardzo smaczna i szalenie sycąca 
strawa. 

Prażuchę należało nie tylko 
jeść, ale też pomazać nią sobie 
twarz, oczywiście, gdy gorąca masa 
na talerzu nieco przestygła. Za-
bieg ów, najchętniej wykonywany 
przez dzieci, miał zapewnić sytość 
i dostatek w nadchodzącym roku. 
W ramach uczynności sąsiedzkiej 
dobrze było również pomalować 
prażuchą okna w chałupie sąsiada. 

Pisał o tym obyczaju, niewąt-
pliwie znanym w całej Polsce, Zyg-
munt Gloger w „Encyklopedii Sta-
ropolskiej”. Wymieniona w tekście 
mąka hreczana, to po prostu mąka 
gryczana, od innej nazwy gryki – 
hreczka.

„Uprzywilejowaną potrawą 
na ostatnią wieczerzę roku jest 
lemieszka z mąki pszennej, żytnej 
lub hreczanej. Gotują jej sporo. 
Młodzież przy spożywaniu ude-
rza się nawzajem łyżkami po po-
liczkach, a potem sąsiadom okna 
maże z nadwórza, a to, jak mó-
wią, na znak, żeby w ciągu nowego 
roku mieli wszyscy usta i domy 
pełne chleba. Wieczór ten nazywa 
się szczodrym, a winszowanie po 
domach zowie się chodzeniem po 
szczodrakach, szczodrówkach, za 
„nowem latkiem.”

Obfite plony miało gwaran-
tować nasypanie przez gospoda-
rza przed posiłkiem po szczypcie 
owsa na każdy róg stołu. Na syl-
westrowym stole nie mogło też 
zabraknąć mięsa, zwłaszcza zaś 
wieprzowiny, musiało się również 
znaleźć coś mocniejszego, proszę 
się więc nie boczyć na tych, którzy 
lubią sobie tego wieczoru golnąć. 
Oni przecież kultywują tradycję, 
w której jednak, przypominam, 
nie było nic o siadaniu za kierow-
nicę po spożyciu owych mocniej-
szych napitków.

Wracając jednak do czasów 
dawnych, w których raczej się na 
koźle wozu zasiadało niż za ste-
rami dowolnego pojazdu mecha-

nicznego, wspomnieć należy, że i 1 
stycznia jadła musiało być w bród, 
podobnie zaś jak na Sylwestra nie 
był to poczęstunek dietetyczny.

– W Nowy Rok wstawano 
bardzo wcześnie i obmywano się 
w zimnej wodzie – mówi Magda-
lena Ziółkowska-Mówka z Działu 
Folkloru Muzeum Etnograficznego 
w Toruniu. – Na dno miski kładzio-
no monetę, która miała przynieść 
zdrowie i urodę. Powszechne było 
przekonanie, że jaki jest Nowy Rok, 
taki będzie cały rok, dlatego stara-
no się go spędzić w spokoju, zgo-
dzie i przy suto zastawionym sto-
le. Na obiad gospodynie podawały 
kraszony groch z kapustą, kiełba-
sę, mięso oraz piwo. Tego dnia nie 
mogło zabraknąć jedzenia, przede 
wszystkim chleba, który miał za-
pewnić dostatek przez cały rok. 

Obyczajem było, że nietknięty 
bochen świeżego chleba kładziono 
na stole rankiem 1 stycznia i nie 
ruszano go aż do następnego dnia. 
Dzięki temu magicznemu zabiego-
wi chleba miało nie brakować na 
stole przez cały rok.

W okresie świąteczno-no-
worocznym wypiekano także, 
zwłaszcza na ziemi chełmińskiej, 
nowe latka, czyli lepione z ciasta 
drożdżowego lub chlebowego fi-
gurki, przedstawiające zwierzęta 
domowe i dzikie. Należało je za-
nieść do poświęcenia, a potem na-
karmić nimi gospodarską żywinę, 
aby wszystko dobrze się chowało 
i nie chorowało w nowym roku.

Między Bożym Narodzeniem 
a Trzema Królami każda gospody-
ni zaś piekła szczodrzaki. Cóż to 
było takiego?

– Kruche ciastka z cukrem, 
wypiekane przez gospodynie na 
ziemi dobrzyńskiej – mówi An-
drzej Szalkowski, dyrektor Mu-
zeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypi-
nie. – Miały one kształt zwierząt, 
najczęściej tych, które były obecne 
przy narodzeniu Jezusa, jak osioł, 
wół, owce i tak dalej. Obdarowy-
wano nimi kolędników.

Na ziemi chełmińskiej szczo-
drzaki, zwane też szczodrakami, 
miały nieco inną postać. Były to 
wypieki drożdżowe, które przybie-
rały kształt bułeczek, rogali albo 
precelków, w środku zaś, jeśli mija-
jący rok był urodzajny i gospodyni 
miała pełną spiżarkę, znajdowało 
się nadzienie. Bywało ono różne, 
mógł to być biały ser na słodko, 
kapusta z grzybami, albo farsz 
mięsny, zależnie co tam piekącej 
je kobiecie w duszy zagrało i co 
miała pod ręką. Jeśli rok był chudy, 

wtedy szczodraki były malutkie 
i pozbawione nadzienia. To bardzo 
stare pieczywo obrzędowe było 
zwyczajowym wynagrodzeniem 
dla kolędników i herodów.

Gwizdy, szopkarze i herody
– Na ziemi dobrzyńskiej 

czczono Epifanię, czyli święto 
Trzech Króli – mówi Andrzej Szal-
kowski. – Od Bożego Narodzenia 
do Trzech Króli po wsiach ziemi 
dobrzyńskiej wędrowały zastępy 
różnego rodzaju kolędników.

Już w czasie adwentu po 
wsiach chodzili szopkarze, czyli 
chłopcy, a bywało że i mężczyźni, 
z szopkami z kilku deseczek lub 
sklejki, w których znajdowały się 
figurki, z gliny, tektury albo drew-
na, czasami malowane, czasami 
w strojach ze ścinków tkanin. Fi-
gurki te były przedstawieniem 
narodzenia Pańskiego. Szopkarze 
śpiewali pastorałki, czasami też 
odgrywali sceny jasełkowe, a jak 
kto zręczniejszy był do techniki, 
demonstrował jak to się figuryn-
ki w jego szopce ruszają. W tym 
samym okresie w trasę rusza-
ły gwizdy, zwane też gwiżdżami, 
gwiozdkami, gwizduchami albo 
gwiazdorami. Były to grupy ko-
lędnicze, których znakiem rozpo-

znawczym była kolorowa gwiazda 
na kiju oraz poprzebierane masz-
kary jej towarzyszące. Wędrowali 
zatem z nimi m.in. koza, niedź-
wiedź i koń, diabeł, dziad z babą, 
bocian, policjant, kominiarz 
i śmierć. Nieodmienną częścią ich 
występów, z reguły improwizo-
wanych, chociaż bywało, że tek-
sty przekazywano z pokolenia na 
pokolenie, była hałaśliwa muzyka. 
Dobywano ją z diabelskich skrzy-
piec, instrumentu o kształcie ko-
jarzącym się nieco z miotłą. Był to 
długi drąg, uwieńczony rzeźbioną 
w drewnie głową o paskudnej gę-
bie, a odzianą w kapelusz, który do 
ronda przymocowane miał brzę-
kadła. Tuż poniżej głowy zamo-
cowane były kołeczki, do których 
przywiązano dwie lub trzy struny. 
Drugi koniec tych strun przytwier-
dzony był do znajdującej się poni-
żej połowy kija deski w kształcie 
skrzypiec. Tam też ulokowane 
było pudełko, wypełnione drob-
nymi przedmiotami. Kiedy muzyk 
grał na diabelskich skrzypcach, 
nie tylko szarpał struny, ale rów-
nież energicznie uderzał dolnym 
końcem instrumentu o ziemię, 
brzękadła dzwoniły, a przedmioty 
w skrzyneczce grzechotały głośno. 

Zespół ,,Kartuzy” gra na burczybasie

Kolędnicy z gwiazdą i kozą na starej pocztówce
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Innym instrumentem, z którego 
chętnie korzystały gwizduchy, 
był burczybas, który na nasze 
tereny zawędrował chyba z Ka-
szub. Burczybas, zwany inaczej 
brumtopem, to beczka w której 
denko zastąpiono dobrze napię-
tą skórą, z otworem pośrodku. 
Przez ten otwór przeciąga się 
włosie z końskiego ogona, które, 
pociągane zwilżonymi dłońmi, 
wprawia membranę w drganie 
i sprawia, że burczybas wydaje 
niski, burczący odgłos, mogący 
się kojarzyć... fizjologicznie.

W takiej to oprawie muzycz-
nej gwizdy wchodziły do chałup, 
składając dowcipne wierszowane 
życzenia, rozśmieszając i płata-
jąc figle. Kominiarz na przykład 
sprawdzał, czy aby paleniska są 
czyste, smoląc przy tym sadzą 
każdego, kto się nawinął. Poli-
cjant wystawiał domownikom 
mandaty za różne dziwne wykro-
czenia, na przykład za brak śnie-
gu, bocian zaś szczypał wszyst-
kich dziobem, a jeśli uszczypnął 
dziewczynę, ta mogła się spo-
dziewać dziecka w nadchodzą-
cym roku. Ich wesoła działalność 
kończyła się, gdy nastawał dzień 
Trzech Króli, wtedy bowiem na 
scenę wkraczały herody, grupy 
odgrywające sceny z narodzin 
i życia dzieciątka Jezus, z udzia-
łem, jak można się domyślić, nik-
czemnego króla Heroda. W sceny 
te wplatano humorystyczne mo-
tywy ludowe.

– Od Bożego Narodzenia 
do Nowego Roku stroniono od 
ciężkich prac – mówi Magdalena 
Ziółkowska-Mówka. – W okresie 
tym domy odwiedzali kolędnicy, 
którzy za występy i składane ży-
czenia otrzymywali datki w po-
staci poczęstunku lub pieniędzy. 
Przebierańców chętnie witano, 
bowiem wierzono, że w domu, 
który odwiedzą, panować będzie 
pomyślność.

Każdy chciał wiedzieć 
co Nowy Rok niesie
Któż by nie chciał wiedzieć, 

co to się jemu w nowym roku 
przydarzyć może? Ciekawość jest 
przecież rzeczą ludzką, a najbar-
dziej ciekawe były oczywiście 
niezamężne dziewczyny. Kiedyś, 
gdy rozwieść się nie było można, 
a samotnej kobiecie ciężko było 
w życiu, zamążpójście było szale-
nie ważną kwestią, a jakość kan-

dydata na męża miała kluczowe 
znaczenie. Dziewczyny szukały 
metod na zajrzenie za zasłonę 
przyszłości, żeby sprawdzić, czy 
ten właściwy chłopak już tam 
stoi. Całe mnóstwo wróżb, obec-
nie kojarzonych z andrzejkami 
i katarzynkami, pierwotnie było 
obyczajami sylwestrowymi.

– Panny na wydaniu oraz ka-
walerowie chcieli się dowiedzieć, 
czy w nadchodzącym roku zmie-
nią swój stan cywilny – mówi 
Magdalena Ziółkowska-Mówka. 
– Popularne były wróżby polega-
jące na liczeniu różnych przed-
miotów. Podobnie czynili miesz-
kańcy ziemi chełmińskiej oraz 
dobrzyńskiej. W Rogowie (pow. 
rypiński) panny wyjmowały ze 
strzechy garść słomy i liczyły 
wydobyte źdźbła – liczba pa-
rzysta zapowiadała odnalezienie 
pary w najbliższym roku i ślub. 
Tak samo interpretowano parzy-
stą liczbę sztachetek w płocie, 
które dziewczyna zdołała objąć 
swymi ramionami. Panny kła-
dły do miednicy z wodą wianki 
(Chrostkowo – pow. lipnowski), 
igły (Sumin – pow. brodnicki) 
lub krótkie słomki (Pluskowęsy, 
Ostrowite, Lisewo, Chełmonie 
– pow. golubsko-dobrzyński; 
Orłowo – pow. wąbrzeski), ich 
połączenie zapowiadało rychłe 
wesele. W Łopatkach (pow. wą-
brzeski) rzucano za siebie panto-
fel, jeśli spadł czubkiem naprzód, 
oznaczało to ślub. Powszechnie 
znaną wróżbą było lanie wosku 
lub ołowiu na wodę i odczyty-
wanie przyszłości z otrzyma-
nych kształtów. Tego wieczoru 
zwracano również szczególną 
uwagę na zachowanie zwierząt. 
W Suminie (pow. brodnicki) i Wi-
chowie (pow. lipnowski) młodzi 
wierzyli, że ich wybranek lub 
wybranka przybędzie ze strony, 
z której dobiega szczekanie psa. 
W Wiewiórkach (pow. wąbrzeski) 
panna stukała do drzwi kurnika, 
jeśli usłyszała koguta, oznaczało 
to, że w nadchodzącym roku zo-
stanie żoną. 

Do wróżenia używano też 
figurek z ciasta. Brano nowe lat-
ka w kształcie krzyża, obrączki, 
kolebki i różańca, przykrywano 
odwróconymi do góry dnem ta-
lerzykami, a która dziewczyna 
chciała sobie powróżyć, wybiera-
ła jedno naczynie. Jeśli pod wska-

zanym przez nią talerzem był 
krzyż, wróżyło to rychłą śmierć, 
kolebka zwiastowała przyjście 
na świat dziecka, obrączka za-
mążpójście, a różaniec karierę za 
murami klasztoru.

Gospodarz mógł sobie po-
wróżyć, wyciągając źdźbła ze 
stojącego w kącie izby snopa nie-
omłóconego zboża. Takie snopy, 
kolorowo przybrane, były tra-
dycyjnym elementem bożona-
rodzeniowego wystroju, zanim 
w naszych chałupach zagościły 
zapożyczone z Niemiec choin-
ki. Jeśli wyciągnięte źdźbło było 
długie i miało kłos, w którym 
zachowały się ziarna, wróżyło 
rok urodzajny i obfite plony, jeśli 
jednak było krótkie, zakończo-
ne kłosem pustym, albo w ogó-
le kłosa nie miało, zwiastowało 
kiepskie zbiory i głodny rok.

Bałaganioze i psotniki
Noc sylwestrowa to jedna 

z tych magicznych nocy, kiedy 
dusze umarłych mogą space-
rować po ziemi, a wraz z nimi 
wszelkie nadprzyrodzone istoty. 
Ponieważ nie wszystkie one są 
milusie i życzliwe śmiertelnym, 
ludzie robili co w ich mocy, żeby 
tych zaświatowych gości trzy-
mać z dala od chałup. Hałaso-
wano zatem za pomocą kołatek 
albo instrumentów muzycznych, 
przydawali się też domowi pro-
ducenci decybeli, czyli dzieci. 
Wyganiało się otóż dziateczki na 
dwór i kazało im się wrzeszczeć 
z całej siły, co czyniły, niewątpli-
wie w upojeniu, dorośli zaś mo-
gli pławić się w błogim poczu-
ciu, że zadbali o bezpieczeństwo 
w domu i zagrodzie. Ten zwyczaj 
praktykowano na przykład we 
wsi Wichowo w powiecie lipnow-
skim.

– W wiosce Rojewo, w powie-
cie rypińskim, w której większość 
mieszkańców stanowiły oso-
by pochodzenia szlacheckiego, 
stosowano inny sposób – mówi 
Andrzej Szalkowski. – Tam po 
wsi chodziła orkiestra strażacka, 
grając jak najgłośniej aż do pół-
nocy. Przy jej muzyce wyprawia-
no też tańce.

Znanym zwyczajem, za-
równo na ziemi dobrzyńskiej, 
jak i chełmińskiej, było pękanie 
z batów.

– Fornale czy chłopcy, wy-
korzystując baty do poganiania 
zwierząt albo takie zrobione 
przez siebie specjalnie na tę oka-
zję, chodzili w wigilię Nowego 
Roku po wsi i strzelali z nich. – 
tłumaczy Andrzej Szalkowski. 
– Takie strzelanie nazywało się 
pękaniem. Tam gdzie był dwór, 
pękanie zaczynano właśnie we 
dworze, po czym pękający ob-
chodzili całą wieś. Gdy przycho-
dzili pod chałupę, dwóch z nich 
wchodziło do środka i składało 
mieszkańcom życzenia. Za to 
dostawali wódkę, przekąskę albo 
drobne pieniądze, za które póź-
niej wyprawiano zabawę.

Baty do pękania miewały 
specjalne zakończenie, wykona-
ne z kawałka płótna lub skóry 
węgorza i zwane pękawką. Słu-
żyło ono, jak łatwo się domyśleć, 
do zwiększenia głośności dźwię-
ku, produkowanego przez strze-
lający bat.

Innym dobrze znanym oby-
czajem, który w szczątkowej for-
mie przetrwał do dziś, było czy-
nienie psot w noc sylwestrową.

– Psotnicy mogli na przy-
kład rozmontować wóz, po czym 
zmontować go znowu, ale na da-
chu chałupy albo obory. – mówi 
Andrzej Szalkowski. – Malowano 
też szyby w oknach chałup na 
czarno, żeby domownicy rano 
pomyśleli, że wciąż jest noc. Zda-
rzały się i żarty bardzo niebez-
pieczne, na przykład zatykanie 
kominów, skutkiem czego dym 
leciał do izby i bywało, że się lu-
dzie dusili.

– Wieczór i noc poprzedza-
jące Nowy Rok upływały pod 
znakiem psot czynionych sąsia-
dom – mówi Magdalena Ziół-

kowska-Mówka. – Przodowali 
w tym przede wszystkim mło-
dzieńcy, którzy m.in. zatykali 
kominy, przewracali lub zabierali 
bramy, wciągali wozy na dach, 
smarowali okna popiołem, za-
stawiali drzwi wejściowe od ze-
wnątrz, by po przebudzeniu do-
mownicy nie mogli ich otworzyć. 
Zwyczaj ten jeszcze w latach 70. 
XX wieku znany był m.in. w Ro-
gowie (pow. rypiński). Wróżenie 
z topionego ołowiu lanego na 
wodę, psoty i wypędzanie stare-
go roku za pomocą batów, „pę-
kania” i hałasu praktykowane 
było w wielu miejscowościach. 
W powiecie brodnickim były to 
m.in.: Miesiączkowo, Pokrzy-
dowo, Grążawy, Cielęta, Małki, 
Kawki; w golubsko-dobrzyńskim 
Wrocki; w wąbrzeskim Kurkocin 
i Orłowo.  

Jak widać, obyczaje okresu 
świąteczno-noworocznego na 
naszych ziemiach były bogate 
i kolorowe. Nasi przodkowie też 
umieli się bawić!

(red), fot. internet

Lanie wosku było też tradycją noworoczną

Na Nowy Rok nie mogło zabraknąć świeżego chleba

Bocian, koza i niedźwiedź to postaci często spotykane wśród gwizdów

Pierwszy z lewej muzykant grający na diabelskich skrzypcach
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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)

Kolorowanki dla dzieci

Będziesz teraz wyjątkowo optymistyczny, pozytyw-
nie nastawiony do innych, a co za tym idzie – to-
lerancyjny. Przebaczysz ludziom dawne przewinienia 
i wykażesz dużo cierpliwości względem tych, którzy 
będą popełniać błędy. Wykorzystaj ten dobry czas na 
zawarcie nowych znajomości. Ale bądź ostrożny i nie 
baw się w swatkę, bo ściągniesz na siebie kłopoty.

Jeśli nie musisz, nie podejmuj teraz żadnych decyzji, 
a zwłaszcza tych wiążących się z ryzykiem. To nie jest 
też dobry moment na wprowadzanie zmian w życiu. 
Lepiej odpuść i poczekaj na wsparcie planet. Będziesz 
miał tendencję do czarnowidztwa i wyolbrzymiania 
kłopotów, co zirytuje twoje otoczenie. Staraj się nie 
dopuścić do kłótni, ignoruj zaczepki.

Trudnych spraw masz po dziurki w nosie, ale powoli 
wszystko zacznie się układać. Finał niektórych tema-
tów może cię zaskoczyć, jednak będziesz się cieszył, 
że masz je już z głowy. W pracy bądź ostrożny. Pa-
miętaj, by nie polegać na osobach, które kiedyś cię 
zawiodły i nie zlecać im zadań. Weekend koniecznie 
poświęć na odpoczynek, naładuj baterie.

Pracowity czas. Z taką werwą przystąpisz do reali-
zacji obowiązków służbowych, że konkurencja zo-
stanie daleko w tyle. Możesz liczyć na premię, więc 
już rozglądaj się po wyprzedażach, żeby dobrze ją 
spożytkować. Dobra pora, by zmienić coś w swoim 
wyglądzie.

Będziesz teraz niebezpieczny dla towarzystwa. Jak 
tylko znajdziesz się w gronie osób, od razu odkryjesz 
ich sekrety, romanse, plany. Lepiej nie afiszuj się ze 
swoją intuicją. Poczujesz się niezręcznie, bo jedna ze 
spraw będzie dotyczyć twojej przyjaciółki. Póki nie 
masz dowodów, milcz.

Odstaw na półkę myślenie o tym, co wypada, a co 
nie. Od czasu do czasu dobrze jest odrzucić kon-
wenanse i zrobić to, na co ma się ochotę. Popuść 
wodze fantazji, a w końcu przestaniesz się nudzić. 
Ożywienie gwarantowane. Dobrze to zrobi twojemu 
związkowi.

Zajmiesz się porządkowaniem wszystkiego. De-
nerwować cię będzie nieład i w kobiecej torebce, 
i w segregatorze z dokumentami. Kiedy już wszyst-
ko ułożysz jak należy, poczujesz ulgę. Weekend 
poświęć rodzinie. Któryś z krewnych będzie potrze-
bował twojej rady.

Poczujesz się ważny i doceniony, bo krewni i przyja-
ciele postanowią skorzystać z rad, które im ostatnio 
dałeś. A że będą potrzebować twojej pomocy w nie-
których kwestiach, w najbliższych dniach będziesz 
wyjątkowo zajęty. Staraj się jednak, by nie ucierpiały 
na tym twoje sprawy. W weekend nie odrzucaj zapro-
szenia na imprezę. Poznasz kogoś ciekawego.

Zajmiesz się porządkowaniem spraw rodzinnych. 
Postanowiłeś, że w nowym roku pogodzisz zwaśnio-
nych od dawna krewnych, którzy już nie pamiętają, 
o co się pokłócili, ale nadal unikają swojego towa-
rzystwa. Twoja misja pokojowa zakończy się suk-
cesem, o ile nie będziesz za bardzo się wymądrzał. 
Warto zaprosić partnera na romantyczną kolację.

Ostatnio dobrze wiedzie ci się w pracy, a konkuren-
cja nie śpi. Spodziewaj się złośliwych zaczepek z jej 
strony. Najlepsze, co możesz zrobić, to je zignoro-
wać. Ale poczujesz niesmak, a to będzie rzutowało 
na inne sfery twojego życia. Zaczniesz wyolbrzymiać 
problemy i użalać się nad sobą. W porę zapanuj nad 
złymi emocjami. Myśl pozytywnie, a będzie lepiej.

Ktoś wreszcie doceni twoje zalety i starania, co wprawi 
cię w doskonały nastrój. Poczujesz, że ludzie są faj-
ni, staniesz się otwarty i nie będziesz szczędził innym 
komplementów. Bez wahania przyjmuj zaproszenia 
na różne spotkania, w tym zawodowe. Poznasz ludzi, 
którzy będą mogli ci pomóc w kolejnych miesiącach. 
Spodziewaj się korzystnych zmian.

Tylko spokój może cię uratować. Ktoś będzie chciał 
wystawić na próbę twoją cierpliwość. Obiecał pomoc, 
a w efekcie zajmie się swoimi sprawami i wszystko 
spadnie na ciebie. Poradzisz sobie, ale nie trać energii 
na nerwy. W domu sielska atmosfera, w weekend spo-
dziewaj się gości. Usłyszysz wiele komplementów na 
temat talentu kulinarnego.
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Michał Wiśniewski 
odwiedził dom dziecka

RYPIN  Gwiazdor, w przenośni i dosłownie, odwiedził tuż przed świętami podopiecznych rypińskiego 
domu dziecka. Prezenty oraz niezwykłe opowieści z ust Michała Wiśniewskiego sprawiły ogromną frajdę

Mieszkają w wyremontowa-
nym domu z dużym terenem wo-
kół. Mają przytulne pokoje, zabaw-
ki, smartfony, często od sponsorów 
dostają rzeczy o których marzą. Są 
dobrze ubrani, jedzą pięć posiłków 
dziennie. Brakuje im najważniej-
szego w ich dziecięcym życiu – 
mamy i taty, albo chociaż jednego 
z rodziców. Mimo, że ciocie stara-
ją się dać im jak najwięcej ciepła, 
sprawiać niespodzianki, wysłuchać, 
przytulić, to jednak nie to samo. 
Ciocie nie mieszkają z nimi, mają 
swoje rodziny, przychodzą do nich 
na osiem godzin, jak trzeba zostają 
dłużej, ale nie są ich. Dzieci z Domu 
Dziecka w Rypinie to nie sieroty, 
mają rodziców, ale ci nie sprostali 
swojej roli. Najczęstszą przyczy-
ną jest uzależnienie od alkoholu 
i przemoc, a zazwyczaj pierwsze 
generuje drugie.

W sobotni wieczór 22 grudnia 
czekali na gościa. Wyglądali przez 
okno, wychodzili przed dom spraw-
dzić, czy już przyjechał. W końcu 
jest, jeden z nich, ktoś, kto najlepiej 
je rozumie, bo jego dzieciństwo 

było również naznaczone brakiem 
rodzinnego domu. Michał Wi-
śniewski wraz z kilkorgiem swoich 
współpracowników i córką Vivien-
ne przyjechali do dzieci z Rypina, 
by pogadać i razem pośpiewać.

Gwiazdor estrady przywitał się 
bardzo serdecznie z wychowanka-
mi i ciociami, żartował, nie stwarzał 
dystansu. Potem wszyscy przeszli 
do sali z kominkiem, Michał usiadł 
na podłodze, a dzieci wokół niego. 
Zaczął mówić o miłości, o przyjaź-
ni, o wybaczaniu. Miłość to temat 
jego najnowszej płyty, którą roz-
dała zebranym Vivienne. Opowia-
dał o swoich doświadczeniach, jak 
udało mu się pokonać przeciwności 
losu i dojść do punktu, w którym 
jest. O mamie, której pomógł wyjść 
z alkoholizmu, o swojej patchwor-
kowej rodzinie.

Dzieci słuchały w skupieniu, 
w sali panował cisza, niektórym 
oczy zaszły łzami. Starał się umoc-
nić swoich małoletnich słuchaczy 
w przekonaniu, że i im się uda, że 
jeszcze poznają urodę życia, i że 
dostaną to, czego pragną najbar-

dziej – miłość. Wspólnie zaśpiewa-
no parę piosenek w towarzystwie 
gitary, na której grał jeden z wy-
chowanków. Michał rozpakował kil-
ka dużych pudeł i rozdał prezenty 
– świetne ciuchy i kosmetyki.

Jak piosenkarz trafił do Rypi-
na? Opowiedziała nam Joanna Śmi-
gielska, dyrektor placówki.

– Rok temu zaprosiliśmy Mi-
chała do nas. Postanowiłam zrobić 
wychowankom niespodziankę i nie 
powiedziałam, kto ich odwiedzi. 
Wiedzieli tylko, że będą mieli gościa. 
Gdy przyjechał, pojawiły się wielkie 
emocje, było mnóstwo łez. Dzieci 
były tak bardzo podekscytowane, 
że w tym roku dzień wcześniej 
ujawniłam, kto to będzie. Michał 
świetnie potrafi do nich dotrzeć, 
zachowuje się swobodnie, jest cały 
dla nich. Dzięki niemu zobaczyły, 
że mogą być kimś, że są dużo war-
te. W tym roku współpracownicy 
Michała odezwali się do nas i przy-
jechał ponownie, za co jestem mu 
wdzięczna.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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O polskość Pomorza i Kujaw
XX WIEK  Pod koniec I wojny światowej na terenie ziem zaboru pruskiego – w Wielkopolsce, Pomorzu 
i na Śląsku powstała organizacja polityczna, która reprezentowała polskie dążenia niepodległościowe – 
Naczelna Rada Ludowa. Przybliżamy historię tej organizacji i jej przywódców reprezentujących Pomorze 
i Kujawy

Naczelna Rada Ludowa po-
wstała w 1916 roku w Poznaniu 
jako nielegalny Komitet Mię-
dzypartyjny, nazywany też 
Centralnym Komitetem Obywa-
telskim. Wśród partii najwięk-
szy wpływ na pracę komitetu 
miało Stronnictwo Narodowo-
Demokratyczne. NRL popierała 
ententę, ściśle współpracując 
z założonym 15 sierpnia 1917 
roku w Lozannie i prowadzo-
nym przez Romana Dmowskie-
go, Komitetem Narodowym Pol-
skim w Paryżu, który uznawała 
za legalne władze Polski.

W dniu podpisania rozejmu 
przez Niemcy, 11 listopada 1918 
roku komitet ujawnił się, zmie-
niając nazwę na Radę Ludową, 
a dzień później wyłonił Tym-
czasowy Komisariat w skład 
którego weszli: ks. Stanisław 
Adamski, Wojciech Korfanty 
i Adam Poszwiński. 14 listopada 
ponownie zmieniono nazwę, na 
Naczelną Radę Ludową. Polski 
Sejm Dzielnicowy, który obra-
dował w Poznaniu, 5 grudnia 
uznał NRL za legalną władzę 
państwową, zaś 6 grudnia NRL 
wyłonił Komisariat, czyli organ 
wykonawczy, w składzie: ks. 
Stanisław Adamski i Włady-
sław Seyda z Wielkopolski, Woj-
ciech Korfanty i Józef Rymer ze 
Śląska, Stefan Łaszewski z Po-
morza Gdańskiego oraz Adam 
Poszwiński z Kujaw.

Powołano podkomisariaty 
w Bytomiu i Gdańsku. Począt-
kowo NRL popierała pokojowe 
przejęcie ziem zaboru pruskie-
go przez odradzające się pań-
stwo polskie, jednak wybuch 
powstania wielkopolskiego 
wymusił zmianę stanowiska 
i przejęcie kontroli cywilnej 
i wojskowej nad wyzwolonymi 
ziemiami. Po zakończeniu po-
wstania uzgodniono stopniowe 

włączanie Wielkopolski w ramy 
odrodzonego państwa. W tym 
celu, zgodnie z ustawą Sejmu 
Ustawodawczego, 12 sierpnia 
1919 powołano Ministerstwo 
byłej Dzielnicy Pruskiej, na cze-
le którego stanął Władysław 
Seyda. Następnie 19 sierpnia 
NRL uległa samorozwiązaniu. 
Komisariat rozwiązał się tego 
samego dnia. Zakończyło to 
proces przejmowania władzy 
w Wielkopolsce przez Rząd RP. 
NRL nie została rozwiązana na 
Górnym Śląsku. Po zakończe-
niu III powstania śląskiego do 
maja 1922 roku w NRL pracował 
prawnik Paweł Kempka, któ-
ry w tym czasie zorganizował 
struktury następujących wy-
działów tworzonego Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach: Samorządnego, Robót 
Publicznych oraz Bezpieczeń-
stwa Publicznego.

Z ramienia Komisariatu Na-
czelnej Rady Ludowej dwukrot-
nie reprezentował Polskę na 
konferencji pokojowej w Pary-
żu Józef Rymer. Jednym z roz-
porządzeń NRL było wprowa-
dzenie ośmiogodzinnego dnia 
pracy w handlu i przemyśle na 
podległych sobie terenach.

Reprezentant Pomorza
Pomorze Gdańskie w NRL 

reprezentował Stefan Łaszew-
ski. Urodził się 8 stycznia 1862 
roku w Brąchnówku koło Toru-
nia. Uczył się w progimnazjum 
biskupim w Pelplinie, a następ-
nie w gimnazjum w Chełmnie. 
Działał tam w towarzystwach 
filomackich „Zan” i „Mickie-
wicz”. W latach 1888-1886 stu-
diował prawo na uniwersyte-
tach we Wrocławiu, Berlinie 
i Lipsku. Na tej ostatniej uczelni 
uzyskał stopień doktora nauk 
prawnych w zakresie prawa 
cywilnego i prawa kanonicz-

nego. Po studiach podjął pracę 
w aparacie sądowym na Pomo-
rzu (Sopot, Elbląg, Gdańsk, Kwi-
dzyn, Wejherowo). Od 1892 roku 
mieszkał w Grudziądzu. Tam 
oprócz pracy zawodowej działał 
w polskich organizacjach spo-
łecznych i gospodarczych. W la-
tach 1899-1919 był dyrektorem 
Banku Ludowego. Należał do 
Towarzystwa Przemysłowców 
Polskich, Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk Prus Królewskich, To-
warzystwa Przyjaciół Kaszub, 
Towarzystwa Naukowego w To-
runiu (TNT).

Stefan Łaszewski zasłynął 
jako obrońca w procesach wy-
taczanych przez władze pruskie 
polskim działaczom narodo-
wym związanym z TNT i z „Ga-
zetą Grudziądzką”. Reprezento-
wał także Polaków jako poseł 
do parlamentu Rzeszy Niemiec-
kiej. Po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości związał się 
ze Związkiem Ludowo-Naro-
dowym (endecją) zostając, m. 
in. posłem tej partii do Sejmu 
Ustawodawczego. Jako prawnik 
z doświadczeniem politycznym 
cieszący się dużą popularno-
ścią, Łaszewski odegrał olbrzy-
mią rolę w odbudowie państwa 
polskiego na Pomorzu. W ra-
mach poznańskiego Komisaria-
tu Naczelnej Rady Ludowej kie-
rował Podkomisariatem NRL 
na Prusy Królewskie z siedzibą 
w Gdańsku, zaangażował się 
także w powstanie konspira-
cyjnej Organizacji Wojskowej 
Pomorza. Działalność ta zaowo-
cowała represjami władz nie-
mieckich i groźbą aresztowania, 
co spowodowało przeniesienie 
Łaszewskiego z Gdańska do 
Poznania. Władze polskie mia-
nowały go 17 października 1919 
roku pierwszym wojewodą po-
morskim. W dniu 2 lipca 1920 

roku został odwołany ze stano-
wiska i mianowany sędzią Sadu 
Najwyższego w Warszawie. Dwa 
lata później został prezesem 
Najwyższego Trybunału Admi-
nistracyjnego. Zmarł 20 marca 
1924 roku w Warszawie i został 
pochowany w Pelplinie.

Przedstawiciel Kujaw
Adam Poszwiński urodził 

się 17 grudnia 1881 w Warsza-
wie. Dzieciństwo spędził jed-
nak we Włocławku. Uczęszczał 
do szkół w Poznaniu i Dreźnie, 
a następnie studiował chemię 
w Berlinie. Studiował także 
ekonomię i nauki polityczne 
na uniwersytetach w Rostocku 
i Tybindze.

Od 1906 roku publikował 
w gazetach takich jak „Orędow-
nik” i „Kurier Poznański”. W na-
stępnym roku Poszwiński objął 
stanowisko redaktora naczelne-
go w wychodzącej w Poznaniu 
gazecie „Praca”. W 1908 r. otrzy-
mał propozycję szefowania ino-
wrocławskiemu „Dziennikowi 
Kujawskiemu”, którą przyjął. 
Redaktorem naczelnym tej po-
zycji był do 1917 roku. W tym 
czasie był członkiem Towarzy-
stwa Dziennikarzy i Literatów 
z siedzibą w Poznaniu.

Jako polityk opowiadał 
się za orientacją chrześcijań-
sko-demokratyczną. Wszedł 
w skład Rady Głównej Ligi Na-
rodowej. W 1914 roku uczest-
niczył w zjeździe LN, który 
miał miejsce w Wiedniu. Brał 
udział w wydarzeniach poprze-
dzających wybuch powstania 
wielkopolskiego, reprezentując 
w organach naczelnych organi-
zacji niepodległościowych Ku-
jawy. W latach trwania I wojny 
światowej stał na czele inowro-
cławskiego Koła Towarzyskiego. 
Od 1916 roku zasiadał w skła-
dzie Tajnego Międzypartyjnego 

Komitetu Obywatelskiego. Na-
stępnie był członkiem Komi-
sariatu Naczelnej Rady Ludo-
wej, wraz z m. in. Wojciechem 
Korfantym i ks. Stanisławem 
Adamskim. Reprezentował NRL 
podczas uroczystego otwarcia 
Uniwersytetu Poznańskiego 7 
maja 1919 roku.

W okresie międzywojen-
nym zajmował stanowisko 
podsekretarza stanu w rządzie 
polskim. Później stał na czele 
spółki akcyjnej, prowadzącej 
działalność wydawniczą. Zaj-
mowała się ona wydawaniem 
takich pozycji jak m. in. „Głos 
Pomorski”, „Gazeta Pomorska” 
oraz „Weichsel Post”. W 1927 
roku przeniósł się do Poznania, 
gdzie był redaktorem gazety 
„Świat Kupiecki”, a później tak-
że „Dziennika Poznańskiego” 
i „Dziennika Bydgoskiego”.

Na początku II wojny świa-
towej, po zajęciu Polski przez 
Niemców Poszwiński został 
aresztowany. Wkrótce jednak 
został zwolniony. Niemal na-
tychmiast zaczął działalność 
niepodległościową. Był jednym 
z członków „Ojczyzny”, a także 
kierownikiem Wydziału Gospo-
darki w biurze Delegatury Rzą-
du RP na Kraj.

9 września 1941 roku zo-
stał ponownie zaaresztowany 
przez gestapo. Przewieziono go 
do znajdującego się w Poznaniu 
Fortu VII. Tam przebywał naj-
prawdopodobniej do czerwca 
1942 roku. Wielokrotnie przesłu-
chiwany i torturowany. Dokład-
na data śmierci Poszwińskiego 
nie jest znana. Przypuszcza się, 
iż został zamordowany w lipcu 
1942 roku. Razem z nim zginęli 
prawdopodobnie inni członko-
wie delegatury.

Opr. (Szyw)

Organem reprezentującym dążenia Polaków do niepodległości był m. in. Naczelna Rada Ludowa
Kujawy w NRL reprezentował 
Adam Poszwiński

Stefan Łaszewski reprezentował 
w NRL Pomorze Gdańskie 
Poszwinski – Kujawy w NRL 
reprezentował Adam Poszwiński
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Świątecznie w Borzyminie
GMINA RYPIN  Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny, najbardziej oczekiwany i radosny w całym 
roku kalendarzowym. Z tej okazji po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Borzyminie odbyło się Środowi-
skowe Spotkanie Wigilijne

Tegoroczna uroczystość zo-
stała zorganizowana 19 grudnia 
2018 r. i zgromadziła rodziców, 
dziadków, babcie występujących 
dzieci, mieszkańców okolicznych 
wsi, a przede wszystkim oso-
by samotne. Nie zabrakło także 
władz. Swą obecnością zaszczycił 
szkolę proboszcz parafii Żałe ks. 
Tomasz Wójtowicz, wójt gminy 
Rypin Janusz Tyburski, przewod-
nicząca rady gminy Wiesława 
Sokołowska, inspektor do spraw 
oświaty Mateusz Krajewski, radni 

powiatowi i gminni, nauczycie-
le emeryci oraz przedstawiciele 
rady rodziców.

Zebrani goście obejrzeli jaseł-
ka, w których występowali akto-
rzy od trzylatków, skończywszy 
na ósmej klasie. Przedstawienie 
zostało przygotowane pod kie-
runkiem Anny Umińskiej, Hanny 
Stasiewskiej, Bartłomieja Umiń-
skiego i Krzysztofa Szalkowskiego. 
Spotkanie przebiegało w atmos-
ferze rodzinnego ciepła, wzajem-
nej życzliwości i pojednania. Były 

płynące z głębi serca życzenia, 
które najpierw złożyła wszystkim 
dyrektor szkoły Małgorzata Cyta. 
Oczywiście był opłatek, symbol 
chleba i wzajemnego przebacze-
nia. Na odświętnie ubranym stole 
nie zabrakło wigilijnych potraw, 
które przygotowały panie z KGW 
w Borzyminie pod przewodnic-
twem Jolanty Wierzchowskiej. 
To wszystko złożyło się na pełne 
uroku i radości spotkanie.

(ak)
 fot. nadesłane
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ZASADY NADAWANIA OG£OSZENIA W GAZECIE
Teraz Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  

Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyñskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypiñskiego CRY, Tygodnik Regionu W¹brzeskiego CWA

1. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty.
2. OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH
1.Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA

2. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

 lub odwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby og³oszenie ukaza³o siê w tygodniku: 

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH

Twoje og³oszenie uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA.

Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

 OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby nadaæ og³oszenie : 

Og³oszenia do kolejnego numeru przyjmujemy do godziny 16    w poniedzia³ki00

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587. Regulamin znajdziesz na stronie www.golub-cgd.pl

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 
3005

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

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

Kupię/Sprzedam
Fiat Uno w wersji F.I.R.E, pojemność 1.0, 
benzyna. Kilka ognisk korozji i podłoga 
w stanie dostatecznym. Małe wgniece-
nie z przodu na masce. Auto mecha-
nicznie bardzo dobre. Pali bez problemu 
nawet w duży mróz, silnik chodzi równo 
i bezproblemowo. Niedawno wymienia-
łem nagrzewnicę, wcześniej termostat, 
więc auto szybko osiąga 90 stopni. 
Drugi właściciel. Auto jest po wymia-
nie rozrządu i oleju. Przegląd do lutego 
2019, OC do marca 2019. Do auta dorzu-
cam dwa komplety opon letnich. Cena  
1 200 zł do negocjacji. Tel. 609 884 160

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3005

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

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

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

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

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

Działka budowlana 30a, uzbrojona. Gmina Wiel-
gie, tel. 54 289 73 47 

Praca
Zatrudnimy magazynierów do firmy 
w Ostaszewie k. Torunia, doświadczenie 
nie jest wymagane, praca w systemie  
2 zmianowym, wolne weekendy i darmo-
wy dowóz do pracy. Zadzwoń lub wyślij 
smsa 608 549 221

Przyjmę do pracy w chlewni–hodowla 
prosiąt w systemie rusztowym z automa-
tyzowanym systemem karmienia i poje-
nia w Rojewie gm. Rogowo, atrakcyjne 
wynagrodzenie, możliwośc zakwatero-
wania Tel: 694 590 688 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonam: gładzie,malowanie,podwieszane sufi-
ty, panele, itp. Doświadczenie, czysto i solidnie, 
tel. 691 285 337

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

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

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 

imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 

tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-

licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy okolicz-

nościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel. 607 

981 703

Doradztwo/inwestycje

Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 

Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-

ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-

łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowanie, 

doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 886 

115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-Do-

brzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel. 608 

514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniecka, 

Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel. 666 083 

486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, Go-

lub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 237 

890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 

księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-

chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 

i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 9, 

tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 

1A, tel. 693 032 565

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 

A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 

507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 

A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Reymonta 

6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 

B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

Finanse/bankowość

Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nie-

ruchomości, Kowalewo Pom.,  ul. Toruńska 4, 

tel. 781 491 378

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-

chunki tylko 1,99, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąc-

lecia 13 B, tel. 531 022 379

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty konsoli-

dacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, Lipno, 

tel. 54 287 19 99

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania kursu 

walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena, 

najlepsze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 

30 11

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupię knury maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówką lub przelewem, waga!!!, tel. 725 
804 742

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

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskie tel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

Budowlano/remontowe

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-
tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-
nego, tel. 662 116 657
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Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

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

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75
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Tygodnik Regionu
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Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada 
za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Redakcja:
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 22 
tel. (56) 493 41 50
e-mail: redakcja@wpr.info.pl

Redaktor naczelny:
Andrzej Korpalski
tel. 535 170 961
a.korpalski@wpr.info.pl

Dział reklamy i ogłoszeń:
tel. 608 688 587
e-mail: reklama@wpr.info.pl 

Wydawca: 
Wydawnictwo 
Promocji Regionu Sp. z o.o.
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 20 

Druk:
GRUPA WM Sp. z o.o.  
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Kolportaż prasy:
tel. 535 584 565

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne
Sprzedam prasa kostka rok 2010, tel. 693 996 
624 

Chcesz mniej płacić za prąd ? Pomiar zużycia 
prądu profesjonalnym sprzętem, zadzwoń, tel. 
534-226-846

Kupię części do tokarki, noże tokarskie itp., tel. 
882 802 610 

Krajżega + silnik 5,5 KW, wóz konny, beczka 
1000 L. Wielgie, tel. 54 289 73 47

Sprzedam grunty orne 6,40, rozrzutnik 
1-osiowy 3,5 tony, dmuchawa do zboża 
7,5 KW. Dwukółka ciągnikowa. Zbójno. 
Tel. 665 772 484

Kupię kuchnię węglową, tel. 664 153 958 

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39

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

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

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

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

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

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

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

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Farna 4, tel. 784 085 614

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowalewo 
Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel.517 710 
660

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

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

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

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

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

Komputery/IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy Insert, tel. 600 483 
434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 105

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

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

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

Moda i uroda

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

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

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

Myjnie

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

R E K L A M A

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)
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Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

R E K L A M A

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A



społeczeństwo30 Czwartek 3 stycznia 2019 RYPIN–CRY.PL

spotkanie wigilijne w Rogowie
GMINA ROGOWO  W środę 19 grudnia w sali narad rogowskiego urzędu odbyło się uroczyste spotkanie 
opłatkowe. Nie zabrakło ciepłych słów i tradycyjnych dań wigilijnych

W wyjątkowym wydarzeniu 
uczestniczyli przedstawiciele 
władz gminy, kierownicy refera-
tów, lokalni radni, sołtysi, dyrek-
torzy szkół, księża, przedstawicie-
le ochotniczych straży pożarnych 
oraz panie z koła gospodyń wiej-
skich. Na zaproszenie wójta Zbi-
gniewa Zgórzyńskiego przybył 
również radny powiatowy Jacek 
Borowski.

Była wspólna modlitwa, ła-
manie się opłatkiem i świąteczne 
życzenia. Na stole zagościły po-
trawy przygotowane przez panie 
z kół gospodyń wiejskich z terenu 
gminy Rogowo. Życzenia uczest-
nikom spotkania złożyli m. in. ks. 
kan. Marek Zacieski, proboszcz 
parafii św. Bartłomieja w Rogo-
wie oraz włodarz gminy Zbigniew 
Zgórzyński.

– Dziękuję wszystkim go-
ściom za tak liczne przybycie 
i miłą atmosferę. Dzieląc się 
opłatkiem, pragnę życzyć wszyst-
kim rodzinnych, spokojnych i bło-
gosławionych świąt oraz samych 
pomyślności w nadchodzącym 
roku – mówił podczas uroczysto-
ści Zgórzyński.

Adam Wojtalewicz
 fot. nadesłane

Rypin

Opłatek strażaków
19 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypi-
nie odbyło się spotkanie opłatkowe.

W spotkaniu wzięli udział 
funkcjonariusze, pracownicy 
cywilni, emeryci Komendy Po-
wiatowej PSP w Rypinie oraz 
zaproszeni goście w osobach m. 
in.: st. bryg. Sławomira Herbow-
skiego, Zastępcy Kujawsko-Po-
morskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej, burmistrza Pawła 
Grzybowskiego i starosty Jaro-

sława Sochackiego. Komendant 
podziękował strażakom za za-
angażowanie w przeprowadzo-
nych akcjach, a także w pracach 
na rzecz tutejszej jednostki oraz 
złożył wszystkim zgromadzo-
nym i przybyłym na spotkanie 
i ich rodzinom życzenia bożona-
rodzeniowe.

(ak), fot. PSP Rypin
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sport ponad wszystko
WYWIAD  Karol Kruszyński, dwukrotny mistrz Polski w klasie MX2, jest zawodnikiem Racing Teamu nale-
żącego do Lipnowskiego Klubu Sportowego „Jastrząb”

– Kiedy pierwszy raz usiadł 
pan na motocyklu?

– Miałem trzy lata. Był to po-
jazd dostosowany do mojego wie-
ku z doczepionymi dodatkowymi 
dwoma kółkami.

– Od razu zaczął pan jeździć 
na motorze? Dzieci w tym wie-
ku zazwyczaj uczą się prowadzić 
rowerek.

– Owszem, wcześniej był ro-
wer. Tata mi powiedział, że jak się 
na nim nie nauczę jeździć, to nie 
wsadzi mnie na motor, także mia-
łem motywację.

– Jak wyglądała dziecięca, 
potem młodzieżowa kariera tak 
młodego sportowca? Jakie były 
jej etapy?

– Miałem pięć lat, gdy wystar-
towałem w pierwszych zawodach 

na malutkim motocyklu, ale już 
bez dodatkowych kółek. W wieku 
dziesięciu lat trafiłem do kadry 
narodowej i wtedy tak naprawdę 
zaczęła się moja profesjonalna 
kariera. Startowałem w mistrzo-
stwach w Polsce i za granicą. Na 
każdym etapie dorastania moto-
cykle zmieniały się na coraz więk-
sze.

– Kto był wówczas pana tre-
nerem i mechanikiem?

– Tata, bez niego nie byłoby 
nic, ani wtedy, ani dzisiaj. Jest do 
tej pory moim głównym mecha-
nikiem.

– Tata jest mechanikiem 
z wykształcenia czy samo-
ukiem?

– I jedno i drugie. Gdy miał 
trzynaście lat, dostał swój pierw-

szy motocykl, chyba WSK, który 
był bardzo awaryjny. Tata po-
święcał dużo czasu na jego napra-
wianie, przy okazji ucząc się. Ma 
ponad trzydziestoletnie doświad-
czenie i jest w tym świetny.

– Mama też jest w pana ze-
spole, ponoć nazywają ją szefo-
wą? Czym się zajmuje?

– Na pewno jest szefową 
kuchni. Poza tym wspiera mnie 
w trudnych chwilach, kiedy psy-
chicznie nie daję sobie rady.

– Jakie to są sytuacje?
– Kontuzje. Przygotowuję 

się cały okres zimowy, wkładam 
dużo ciężkiej pracy, żeby być w jak 
najlepszej formie przed sezo-
nem i wypadek uniemożliwia lub 
utrudnia mi start. Wtedy mama 
jest najlepszą terapeutką. Uspo-
kaja mnie, pociesza, motywuje 
i wszystko wraca do normy. Z ro-
dzicami jesteśmy w ogóle zgranym 
zespołem, w końcu znamy się 20 
lat i zdążyliśmy się dotrzeć.

– Dużo było tych kontuzji 
i czy były poważne?

– Kilka, głównie złamania. 
Gdy miałem dziesięć lat, złama-
łem kość udową i byłem wyłączo-
ny przez półtora roku z treningów 
i startów. Trwało to tak długo, 
ponieważ ortopeda źle złożył mi 
tę nogę i się nie zrosła, powstały 
komplikacje.

– Nie miał pan oporów, 
żeby po tak ciężkim wypadku 
ponownie wsiąść na motocykl?

– Nie, nigdy. Może dlatego, że 
zacząłem jeździć w tak młodym 
wieku. Upadki były od początku, 
wstawałem i jechałem dalej. Nie 
wiemy co nam się przytrafi, może-
my pójść do drewnianego kościoła 

i cegła nam na głowę spadnie.
– Ale prawdopodobieństwo 

jest znacznie mniejsze.
– Mam inne przekonanie. 

Wszystko jest wpisane w nasze ży-
cie i to co się nam stanie, mamy 
zapisane gdzieś w gwiazdach. Gdy-
bym inaczej myślał, to bym nie 
uprawiał tego sportu.

– Czy ma pan jakieś zainte-
resowania poza motocrossem?

– Owszem, interesuje mnie 
wszystko co ma silnik. 

– A życie towarzyskie, czy 
ono istnieje?

– Istnieje, chociaż okrojone. 
Na pierwszym miejscu jest moto-
cross, wszelkie przyjemności scho-
dzą na drugi plan. Żyję w pewnym 
reżimie, a to wymaga wielu wy-
rzeczeń. Mam 20 lat, ciągnie mnie, 
żeby iść na imprezę, ale muszę so-
bie odmawiać, bo taki jest sport. 
Inaczej nie byłoby wyników.

– Czy ma pan bliskich kole-

gów, może przyjaciół wśród za-
wodników?

– Motcrossowcy to jedna 
wielka rodzina i staramy się utrzy-
mywać poza torem dobre relacje. 
Nie przeszkadza nam, że jesteśmy 
rywalami. Chcemy, żeby żyło się 
przyjemnie, więc z kolegami roz-
mawiamy na wiele tematów, nie 
tylko o naszym sporcie.

– Mówił pan, że koło trzy-
dziestki zawodnik uprawiający 
motocross kończy karierę. Czy 
myśli pan, żeby później zostać 
na przykład kierowcą rajdo-
wym?

– Mam takie myśli, ale to za-
leży od finansów. To bardzo drogi 
sport, rozbudowana ekipa i bez 
wsparcia sponsorów nie dam rady. 
Jak będzie, przyszłość pokaże.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Tekst i fot. (jd)

Od piłkarzyka do olimpijczyka
„Od piłkarzyka do olimpijczyka”, to turniej piłkarzyków stolikowych w klasach 
czwartej i piątej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach.

Sport szkolny Inicjatywa wpisuje się w ob-
chody 100-lecia Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego, którym pa-
tronuje Prezydent RP. Działanie 
podopiecznych szkoły promuje 
wartości jakie niesie ze sobą idea 
olimpizmu. Rozgrywki trwają od 
15 listopada 2018 r. do  10 stycznia 
2019 r. Uczniowie grają na zasa-
dzie „każdy z każdym”. W wyniku 
tej rywalizacji zostaną wyłonieni 
najskuteczniejsi zawodnicy w każ-

dej klasie. Emocji jest co niemiara.
Nad prawidłowym przebie-

giem turnieju czuwa Maciej Soko-
łowski – nauczyciel wychowania 
fizycznego, fundatorem nagród 
jest Uczniowski Klub Sportowy 
Gimnazjum Kowalki, którego pre-
zesem jest Maciej Niedbalski zaś 
pomysłodawcą przedsięwzięcia 
jest  wychowawca klasy V Anna 
Gadomska.

(ak), fot. nadesłane
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Dziecięca Akademia Piłkarska 
istnieje od sześciu lat. Zajęcia pro-
wadzą: Piotr Buchalski, wciąż ak-
tywny obrońca i kapitan Lecha Ry-
pin oraz Błażej Dąbrowski. Młodzi 
piłkarze mieli szansę posmakować 
wielkiego futbolu. Uczestniczyli m. 
in. w turnieju w Presovie na Słowa-
cji, obok takich drużyn jak: Liverpo-
ol, Atletico Madryt, Dynamo Kijów 
czy Szachtar Donieck.

– Jaki to był rok dla DAP-u? 
– Uważam, że był to dobry rok. 

Wiele treningów, turniejów, sparin-
gów, które na pewno podwyższy-
ły umiejętności naszych młodych 
piłkarzy. Każdy trening, mecz czy 
tzw. „gierka podwórkowa” jest nie-
zbędna do kształtowania swojego 
talentu. Nie zapominajmy, że to są 
dzieci i piłka nożna ma być dla nich 
zabawą. Przede wszystkim musi 
sprawiać dzieciom przyjemność. 
Na pewno nasi młodzi zawodnicy 
robią postępy. Jeżeli dziecko su-
miennie trenuje, rusza się, to wła-
śnie to jest droga do sukcesu.

– Co w tym roku udało się 
osiągnąć, jakie sukcesy macie na 
swoim koncie?

– Rok 2018 kończymy z wie-
loma medalami  i pucharami. 

Wszystkie wydarzenia z turniejów 
można przeglądać na naszej stro-
nie, na którą zapraszam. Dla mnie 
sukcesy w postaci np. podium lub 
zajmowanego miejsca nie są prio-
rytetem. Chciałbym, aby dziecko 
zafascynowało się piłką nożną, 
kończyło każde zmagania piłkarskie 
z uśmiechem na twarzy i chęcią 
do kolejnego treningu czy meczu, 
a czas pokaże jakim zawodnikiem 
będzie, oby jak najlepszym.

– Jak wygląda cykl treningo-
wy w ciągu roku?

– Nasze zajęcia odbywają się 
dwa razy w tygodniu, w poniedział-

ki i czwartki. Możemy to nazwać 
naszym cyklem treningowym. 
W wieku dziecięcym nie przewi-
duje się cyklu podobnego jak u se-
niorów. Dzieci trenujemy poprzez 
dobieranie treningów do ich możli-
wości, aby naturalnie się rozwijały.

– Czy widzisz różnicę 
w umiejętnościach pomiędzy 
zawodnikami z dużych i małych 
miast?

– Nie ma wielkiej różnicy. 
Powiedziałbym, że dzieci z mniej-
szych miejscowości wykorzystu-
ją lepiej swój potencjał. Rozwój 
dziecka zależy także od trenera. 

Jesteśmy od tego, aby odpowiednio 
naprowadzić, pokazać i objaśnić 
w najłatwiejszy sposób piłkę nożną. 
Młodzi zawodnicy bardzo dużo wy-
noszą też z podwórka, ważne żeby 
po powrocie do domu nie siedzieli 
wyłącznie przed komputerem.

– Piłka nożna to nie tylko 
umiejętności czysto techniczne 
czy taktyczne, ale też np. odpo-
wiednie podejście mentalne. Czy 
nad tym aspektem także pracu-
jecie z młodymi zawodnikami?

– Ważne jest, aby mieć dobry 
kontakt z dziećmi. Wydaje mi się, 
że podejściem mentalnym może-

my nazwać nasze wskazówki na 
treningu. Uczymy kultury na bo-
isku i szacunku do trenerów, ko-
legów, sędziów. Młodego piłkarza 
obchodzi wyłącznie piłka. Gra nie 
może być karą, ale przyjemnością. 
Wtedy podejście jest wystarczają-
co odpowiednie, a czas pokaże czy 
zostanie piłkarzem, czy wybierze 
inny zawód.

– Planujesz dalszy rozwój 
pod kątem umiejętności trener-
skich?

– Oczywiście, choć chciałbym 
jeszcze szlifować swoje umiejętno-
ści boiskowe. Jeżeli zdrowie pozwo-
li, zostaje mi jeszcze kilka dobrych 
lat grania w piłkę. Wierzę, że po 
skończeniu swojej przygody pił-
karskiej przeniosę doświadczenie 
na ławkę trenerską. Jestem w trak-
cie kursu trenerskiego, po którym 
będę mógł objąć drużynę seniorską 
na poziomie A-klasy lub młodzież 
do wieku trampkarza. Mam ciągły 
kontakt z trenerami z pobliskich 
miast. Wymieniamy się wskazów-
kami i poradami. Myślę, że wszyst-
ko jest na dobrej drodze.

Rozmawiał: (ToB)
fot. nadesłane

piłkarska kuźnia talentów
PIŁKA NOŻNA  Błażej Dąbrowski jest obrońcą rypińskiego Lecha oraz trenerem w Dziecięcej Akademii 
Piłkarskiej. W rozmowie z naszym tygodnikiem podsumowuje rok w wykonaniu młodych zawodników

Rekreacja

Gry planszowe 
sposobem na nudę
Od września 2018 r. drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ko-
walkach są członkami Klubu Gier Planszowych pn. „Ananasy z II klasy”. Celem 
cotygodniowych zajęć jest szeroko rozumiana profilaktyka e-uzależnień.

Uczniowie grają w gry plan-
szowe, które pozwalają im rozwi-
jać wiele umiejętności – spraw-
ność manualną, refleks, czytanie, 
liczenie. Ponadto klubowicze 
uczą się analizować i planować 
swoje działania, współpracować 
w grupie rówieśników. Rozgrywki 
są także sposobem na zacieśnia-
nie właściwych relacji społecz-
nych. Podczas zajęć uczniowie  
rozwijają swoje zainteresowania, 

wzbogacają wiedzę o otaczają-
cym ich świecie, poznają własne 
możliwości.

Klub nawiązał kontakt z fir-
mą Granna, która przekazała 
uczniom zestaw wielu gier plan-
szowych. Oprócz tego tradycją 
stało się to, że klubowicze przy-
noszą na zajęcia własne gry, które 
prezentują swoim rówieśnikom. 
Stają się „przewodnikami” w plan-
szówkowym świecie i wprowa-

dzają do niego swoich kolegów.
Efektem zajęć jest to, że 

uczniowie coraz lepiej potrafią 
przestrzegać określonych  reguł 
oraz radzą sobie z własnymi emo-
cjami. To także świetny sposób 
na spędzanie wolnego czasu. Gry 
planszowe są znakomitą alterna-
tywą dla komputera. Inicjatorem 
powstania klubu i realizatorem 
zajęć jest Marlena Ciecierska.

(ak), fot. nadesłane


