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W środę w Powiecie Inowrocławskim 
1035 osób było na kwarantannie, no-
wych zarażeń zanotowano 111, a jedna 
osoba zmarła. 

Niebawem miną dwa lata jak 
do Polski dotarł koronawirus, a nasz kraj 
znajduje się w czołówce pod względem 
liczby zgonów. Pandemia mocno po-
dzieliła Polaków. 

To dlatego Portal Kujawski ogłosił 
plebiscyt „Odpowiedzialni w kryzysie”, 
aby „wyróżnić osoby publiczne, które 
potrafią podejmować odważne decyzje 
i jednocześnie dać im społeczny wyraz 
wsparcia, które jest niezwykle cenne 
przy hejcie antyszczepionkowców”. 

Pierwsze wyróżnienie, wspólnie 
z inspektorami Powiatowej Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w Bydgoszczy, otrzy-
mała Starosta Wiesława Pawłowska. 

Organizatorzy plebiscytu podkre-
ślili, że brak regulacji sprawia, iż praco-
dawcy mają ograniczone możliwości 
weryfikowania szczepień. Mogą jedynie 
próbować prosić pracowników o wypeł-

nianie ankiet, co zazwyczaj wywołuje 
od razu krytyczne reakcje polityczne. 

- Takie działania podjęła we wrze-
śniu Starosta Wiesława Pawłowska, pro-
sząc o wypełnienie ankiet. Politycy pre-
zentujący poglądy antyszczepionkowe 
od razu wzięli sobie jej działania za cel. 
Sama ankieta sprawiła jednak, że wzro-
sło zainteresowanie szczepieniami wśród 
pracowników Starostwa, twardo nie 
szczepią się jedynie pojedyncze osoby, co 
jest niewielkim odsetkiem na tak duży 
zakład pracy – wyjaśniają organizatorzy 
,,Odpowiedzialnych w kryzysie”. 

- Jestem bardzo zaskoczona, ale 
również wdzięczna za wsparcie. Staram 
się działać na rzecz bezpieczeństwa 
i niestety spotykam się z falą hejtu, czę-
sto ordynarnego, wręcz chamskiego. To 
wyróżnienie na pewno doda mi więk-
szej energii do działania – zapewnia Sta-
rosta Wiesława Pawłowska, która pod-
kreśla, że „nigdy nie było i nie będzie jej 
celem wprowadzanie jakichkolwiek 
form podziałów czy segregacji”. 

- Zdaję sobie sprawę, iż wokół szcze-
pień narosło wiele mitów, a ich stosowa-
nie jest indywidualną i osobistą decyzją 
każdej oraz każdego z nas. Jednak tylko 
one pozwalają nam ograniczyć skalę 
pandemii i z nadzieją spoglądać w przy-

szłość. Moją rolą, jako osoby odpowie-
dzialnej za bezpieczeństwo współpra-
cowników oraz mieszkańców jest podej-
mowanie wszelkich działań, które po-
mogą nam w walce z koronawirusem – 
podkreśla Wiesława Pawłowska. 

Przypomnijmy, że to Starosta 
jest inicjatorką wielkiej akcji 
„Szczepmy się!”, która rozpoczęła się 
w listopadzie, a do której namówiła 
wielu burmistrzów i wójtów z Po-
wiatu Inowrocławskiego.

ODPOWIEDZIALNA W KRYZYSIE
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Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska została wyróżniona  
w plebiscycie ,,Odpowiedzialni w kryzysie”. - Czas pandemii dobitnie 
unaocznił, jak ogromną wartość ma troska o ludzkie zdrowie i bez-
względnie nakazał wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie tylko  
posiadamy, by chronić siebie i swoich najbliższych - mówi nagrodzona.
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W związku z zaleceniem Sanepidu wychodzimy naprzeciw Klientom 
i proponujemy TRUMNY Z WITRYNĄ

*  zapewniamy pełen zakres usług 
*  bezgotówkowy system rozliczenia kosztów pogrzebu
*  producent trumien: od 300 zł  * własna chłodnia
*  baldachimy, windy nagrobne GRATIS
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Żeński Zespół Wokalny Ino-
vroclaviensis Cantans 
pod dyrekcją Izabeli Szyma-
Wysockiej wywalczył 
Srebrne Pasmo na XVII Ogól-
nopolskim Konkursie Kolęd 
i Pastorałek w Chełmnie. 

W konkursie wzięło udział  
31 chórów i zespołów z War-

szawy, Poznania, Leżajska, Bia-
łegostoku, Łochowa, Wrocła-
wia, Rybnika, Zamościa, Stara-
chowic, Limanowej, Ostródy, 
Szamotuł, Nowosielca, Kędzie-
rzyna-Koźla, Piły, Wrzesiny, 
Tuczemp, Lublina, Niemcza, 
Skórcza, Szczecina, Mińska 
(Białoruś) i Inowrocławia.  
Chór młodzieżowy Inovrocla-

viensis Cantans zrzesza utalen-
towaną młodzież Inowrocławia 
i okolic. Z chóru wyłoniony jest 
kameralny zespół muzyki daw-
nej Musica Antiqua Inovrocla-
viensis, założony w 1979. Oby-
dwa zespoły stanowią inte-
gralną całość Inovroclaviensis, 
uczestniczą w festiwalach, kon-
kursach, kongresach.

Powiat Inowrocławski przy-
gotował mnóstwo gadżetów, 
które można licytować pod-
czas finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 

Przekazano je do sztabów gmin-
nych. Wylicytować będzie 
można m.in. przepiękne albumy 
powiatowe, zegary, termosy, gry 
planszowe, kulinarne wydawnic-
twa „Smaki Powiatu” czy zestaw 
magnesów oraz plakat z okazji 
Roku Kasprowiczowskiego. 

Niektóre sztaby już prowa-
dzą licytację, inne będą wysta-
wiały gadżety w dniu finału. 

W ubiegłym roku z aukcji 
gadżetów przekazanych na fi-
nał WOŚP przez Powiat Inowro-
cławski udało się uzyskać po-
nad 3 tysiące złotych. 

Już dziś zapraszamy 
do uczestnictwa i włączenia się 
w szczytny cel Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku zbiera ona pienią-
dze na okulistykę dziecięcą. 

Jednymi z najczęstszych 
powodów, dla których dzieci 
trafiają do specjalistów z za-
kresu okulistyki, są - poza po-
gorszeniem ostrości wzroku - 
jaskra, zaćma, różnego rodzaju 
urazy, anomalie rozwojowe 
i nowotwory. 

Specjaliści uwagę zwracają 
również na krótkowzroczność 
wśród dzieci i młodzieży, która 
w coraz większej liczbie krajów 
przybiera charakter epidemiczny, 
co ma bezpośredni związek 
z nadmiernym korzystaniem 
z urządzeń elektronicznych.

WOKALNY SUKCES 
ŻEŃSKIEGO ZESPOŁU
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ZDOLNI HUMANIŚCI 
Humanistyczne prace badaw-
cze trojga uczniów III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kró-

lowej Jadwigi w Inowrocławiu 
zostały pozytywnie ocenione 
przez jurorów Olimpiady Lite-
ratury i Języka Polskiego. To 
jednoznaczne z kwalifikacją 
do kolejnego etapu tego naj-
bardziej prestiżowego kon-

kursu języka polskiego. Gratu-
lujemy Zuzannie Urbanowicz 

(opieka merytoryczna - Łu-
kasz Oliwkowski), Wiktorii 

Centkowskiej (praca pod kie-
runkiem Joanny Morawskiej-
Świątek), Kacprowi Beinka 

(opieka naukowa - Joanna Ma-
łaczek). Organem prowadzą-
cym szkołę jest Powiat Ino-

wrocławski. 

NA ORGANIZACJĘ STAŻY 
Powiatowy Urząd Pracy w Ino-
wrocławiu ogłosił otwarty na-
bór wniosków na organizację 

staży dla osób, które nie ukoń-
czyły 30 roku życia. W bieżą-

cym roku pierwsze osoby w ra-
mach projektu „Aktywizacja 
osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie inowro-
cławskim (V)” rozpoczną staże 

już na początku marca. Ze 
szczegółami dotyczącymi na-
boru oraz składania wniosków 
można zapoznać się na stronie 
www.inowroclaw.praca.gov.pl. 
URODZINY KRUSZWICKICH MORSÓW 

W niedzielę o godz. 12.45 
na Dzikiej Plaży w Kruszwicy 

rozpoczną się trzecie urodziny 
Kruszwickiego Klubu Morsów. 

Będą połączone z Finałem 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Wszystkie środki uzy-
skane z licytacji i loterii towa-

rzyszących urodzinom przeka-
zane zostaną na zakup sprzętu 

dla okulistyki dziecięcej.

                          KRÓTKO

RREDAKTOR PROWADZĄCY 
 
Maciej Drabikowski  tel. 607 999 994 
drabikowskimaciej@gmail.com 
 
REKLAM A I OGŁOSZENIA  
 
Hanna Szoszorowska  tel. 668 957 252 
 
DRUK 
Oddział Poligrafia Polska Press. 

Komitet Okręgowy Olim-
piady Literatury i Języka Pol-
skiego w Bydgoszczy dokonał 
weryfikacji prac naukowych 
uczniów I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jana Ka-
sprowicza w Inowrocławiu. 

Aż sześcioro młodych i zafascy-
nowanych literaturą oraz ojczy-

stym językiem ludzi zakwalifi-
kowało się do kolejnej części 
etapu okręgowego. 

W tym gronie znaleźli się: 
Maria Cytloch (55 punktów) - 
uczennica Elżbiety Piniewskiej, 
Aleksandra Rydz (52 punkty) 
i Szymon Zwierzchowski (47 
punktów) - uczniowie 
Agnieszki Zielińskiej, Aleksan-

dra Wieczorek (45 punktów) - 
podopieczna Anny Wesołow-
skiej oraz Jan Bassa i Nikola 
Wicleben (oboje uzyskali po 45 
punktów), których opiekunem 
merytorycznym jest Małgo-
rzata Hedeszyńska. 

Organem prowadzącym 
„Kasprowicza” jest Powiat Ino-
wrocławski.
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WIELKA ORKIESTRA
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Dwanaście utworów znaj-
duje się na wydanej właśnie 
płycie zespołu folklorystycz-
nego Kłopocianie. Album po-
wstał przy wsparciu Powiatu 
Inowrocławskiego. 

Kompozycje na nim się znajdu-
jące powinny przypaść do gustu 
nie tylko miłośnikom folkloru, 
ale wszystkim, którzy lubią 
skoczną, ludową muzykę. 

- Przedsięwzięcie stanowi 
odpowiedź na wyraźnie wi-
doczny w aglomeracjach miej-
skich, a co raz częściej występu-
jący także na wsiach, zanik zain-
teresowania muzyką folklory-
styczną. Powoduje to zarówno 
ginięcie lokalnych obyczajów, 
jak również atrofię typowych 
słów gwarowych i symboliki ku-

jawskiej. Jedną z podstawo-
wych przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest niszowość utworów 
tradycyjnych, powodująca ich 
popularność wyłącznie w wą-
skich kręgach odbiorców – argu-
mentują członkowie zespołu. 

Kłopocianie przekonują 
też, że sposobem na zachęcenie 
młodzieży i osób dorosłych 
w średnim wieku do obcowania 
z muzyką ludową jest jej prze-
kaz w atrakcyjnej formie, uka-
zujący melodyjność linii mu-
zycznej oraz proste, lecz aktu-
alne znaczenie wykorzystywa-
nych tekstów. 

Ten ciekawy album będzie 
można wygrać niebawem 
w konkursach na profilu face-
bookowym Powiatu Inowro-
cławskiego.
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„INO ROZ”  
OD KŁOPOCIAN
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W powiatowym Muzeum 
im. Jana Kasprowicza do-
biegają końca półkolonie. 
Było dużo historii, trochę 
archeologii, szczypta kar-
tografii i mnóstwo dobrej 
zabawy.

Pierwszego dnia budowano 
twierdzę, która była nawet 
podobna do inowrocław-
skiej.

- Dobrze zaopatrzona, nie 
do zdobycia. W  lochach 
składy zapasów w drewnia-
nych beczkach, na przed-
zamczu obory i stajnie. Nie 

brakło miejsca dla kowala 
i  kuchnię. Doskonale ufor-
tyfikowane założenie z  se-
rią mokrych fos. Pozostaje 
pogratulować młodym ar-
chitektom – oceniali prowa-
dzący zajęcia.

Dziś i  jutro dwa ostatnie 
dni półkolonii. Dziś w  go-
dzinach 10.30-13.00: „Smok 
w  muzeum, czyli wielki fi-
nał!”. W  programie spotka-
nie z  Janem Kasprowiczem 
i  jego ulubieńcem Smo-
kiem, zabawy plastyczne 
kreujące wymarzone zwie-
rzątko (nawet z  gatunku 
tych wymarłych czy nieist-
niejących).  

Jutro w  godzinach 11.00-
13.00 „Archeoopowieści 
dla najmłodszych, czyli 
dla dzieci w  wieku od 2,5 
do 6 lat”. Będą to rodzin-
ne warsztaty sensoryczne 
z  średniowieczem w  tle. 
Będzie można usłyszeć za-
mek pełen rycerzy, odnaleźć 
zaginione artefakty i poczuć 
się jak młody odkrywca.

Odpłatność za zajęcia 
wynosi 10 zł za pojedyn-
cze zajęcia, które odbywają 
się w  reżimie sanitarnym - 
obowiązek maseczek! Licz-
ba miejsc jest ograniczona. 
Obowiązują zapisy pod nr. 
telefonu 52 357 58 73.

Zarząd Powiatu Ino-
wrocławskiego ogłosił 
otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań dla 
organizacji pozarządo-
wych oraz innych upraw-
nionych podmiotów 
określonych w ustawie 
o działalności pożytku 
publicznego i o wolonta-
riacie.

Łączna wysokość środ-
ków dedykowanych pod-
miotom trzeciego sektora to 
200 tys. zł. Planowane jest 
wsparcie zadań następują-
cymi kwotami: Działalność 
na rzecz osób niepełno-
sprawnych – 15 tys. zł, kul-
tura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa naro-
dowego – 25 tys. zł, wspie-
ranie i  upowszechnianie 
kultury fizycznej – 100 tys. 
zł, turystyka i  krajoznaw-
stwo – 20 tys. zł, ratownic-
two i ochrona ludności – 30 
tys. zł, działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
– 10 tys. zł.

Ogłoszenie o  konkursie 
znajduje się w  Biuletynie 
Informacji Publicznej na 
stronie www.bip.inowroc-
law.powiat.pl oraz na stro-
nie internetowej Powiatu 
Inowrocławskiego www.
inowroclaw.powiat.pl. 

Ofertę należy złożyć 
elektronicznie, za pomocą 
generatora ofert dostępne-
go na stronie internetowej 
www.powiatinowroclawski.
engo.org.pl oraz w  wer-
sji papierowej stanowiącej 

wydruk z  generatora za-
wierający zgodną z  wersją 
elektroniczną sumę kontro-
lną, podpisaną przez osoby 
uprawnione, w terminie do 
18 lutego 2022 r. do godz. 
15.30.

Wersję papierową oferty 
należy przesłać pocztą na 
adres: Starostwo Powiato-
we, ul.  Mątewska 17, 88-
100 Inowrocław lub zło-
żyć osobiście do skrzynki 
podawczej znajdującej się 
przy wejściu „F” Starostwa 
Powiatowego w  Inowrocła-
wiu, ul. Mątewska 17, w ter-
minie do 18 lutego 2022 r. do 
godz. 15.30, w  zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Kon-
kurs ofert - rodzaj zadania 
publicznego”.

1 lutego br. o godz. 16.00 
przeprowadzone zostanie 
szkolenie z  zakresu elek-
tronicznego wypełniania 
wniosków dla wszystkich 
chętnych osób reprezentu-
jących organizacje pozarzą-
dowe.

Wszelkich informacji do-
tyczących konkursu udziela 
od poniedziałku do piątku  
Mirosław Chwiałkowski – 
inspektor w  Wydziale Edu-
kacji, Sportu i  Zdrowia, 
tel. 52  359 23 29, e-mail: 
m.chwialkowski@inowroc-
law.powiat.pl

W tym roku Powiat 
Inowrocławski po raz 
kolejny objął funkcję 
realizatora „Programu 
wyrównywania róż-
nic między regionami 
III” finansowanego ze 
środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnospraw-
nych.

- Celem strategicznym pro-
gramu jest wyrównywanie 
szans oraz zwiększenie 
dostępu osób niepełno-
sprawnych do rehabilitacji 
zawodowej i  społecznej 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób zamiesz-
kujących regiony słabiej 
rozwinięte gospodarczo 
i  społecznie – mówi na-
czelnik Wydziału Rozwo-
ju, Planowania Inwestycji 
i  Inicjatyw Europejskich 
Joanna Kuchta.

Oto obszary programu, 
które będą realizowane 
w 2022 r. przez Powiat Ino-
wrocławski.
Obszar  B – likwidacja 

barier w  urzędach, pla-
cówkach edukacyjnych lub 
środowiskowych domach 
samopomocy w  zakresie 
umożliwienia osobom nie-
pełnosprawnym porusza-
nia się i komunikowania. 
Obszar  C – tworzenie 

spółdzielni socjalnych 
osób prawnych. 

Obszar  D – likwidacja 
barier transportowych. 
Obszar  F – tworzenie 

warsztatów terapii zajęcio-
wej oraz przeciwdziałanie 
degradacji infrastruktury 
istniejących warsztatów te-
rapii zajęciowej.

Adresatami pomocy mo- 
gą być dla: 
•	 obszaru	B		– gminy, 

powiaty lub podmioty, 
które prowadzą placówki 
edukacyjne lub środo-
wiskowe domy samopo-
mocy;

•	 obszaru	C	 
– gminy, powiaty,  
organizacje pozarządo-
we; 

•	 obszaru	D:	
a) placówki służące 

rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych 
prowadzone przez 
organizacje poza-
rządowe, gminy lub 
powiaty, 

b) jednostki prowadzą-
ce warsztaty terapii 
zajęciowej,

c) gminy, które dowożą 
osoby z niepełno-
sprawnościami do 
znajdujących się poza 
ich terenem placówek 
służących rehabilitacji 
osób niepełnospraw-
nych;

•	 obszaru	F	 
– jednostki samorządu 
terytorialnego lub  
organizacje pozarządo-
we.

Oto wysokość dofinan-
sowania, o  które można 
ubiegać się w 2022 r.:
Obszar	 B	 – do 150  000 

zł na likwidację barier 
w  urzędach, placówkach 
edukacyjnych lub środo-
wiskowych domach sa-
mopomocy w  zakresie 
umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poru-
szania się i komunikowa-
nia;
Obszar	C	– do 34  000 zł 

na każde nowo utworzone 
stanowisko pracy w  spół-
dzielni socjalnej osób 
prawnych, proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy 
osoby niepełnosprawnej 
zatrudnionej na tym stano-
wisku;
Obszar	 D – na likwida-

cję barier transportowych  
do:
•	 120 000 zł dla samo-

chodów osobowych,  
zwanych dalej  
„mikrobusami”,  
które w wersji standar-
dowej są samochodami 
9-miejscowymi, specjal-
nie przystosowanymi  
do przewozu osób 
na wózkach inwalidz-
kich, 

•	 100 000 zł dla pozo-
stałych samochodów 
osobowych, zwanych 
dalej „mikrobusami”, 
które w wersji standar-
dowej są samochodami 
9-miejscowymi,

•	 300 000 zł dla autobu-
sów;

Obszar	F	– do 70% kosz-
tów realizacji projektu 
nie więcej niż 15  000 
zł na  każde miejsce dla 
osoby niepełnosprawnej 
w  warsztacie terapii zaję-
ciowej, tworzone w  wy-
niku realizacji programu 
lub do 80% kosztów reali-
zacji projektu nie więcej 
niż 160  000 zł na  remont 
bądź modernizację prze-
ciwdziałającą degradacji 
infrastruktury istniejącego 
warsztatu terapii zajęcio-
wej.

Kompletne i  podpi-
sane wnioski wraz z  za-
łącznikami w  wersji pa-
pierowej należy składać  
w  siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w  Inowrocła-
wiu przy ul.  Mątewskiej 
17 (w  urnie podawczej), 
natomiast wniosek w wer-
sji elektronicznej należy 
przesłać na adres Wydzia-
łu Rozwoju, Planowania 
Inwestycji i  Inicjatyw Eu-
ropejskich: integracja_ue@
inowroclaw.powiat.pl do 
15 lutego 2022 r.

Szczegółowe infor-
macje na temat zasad 
udziału w  programie do-
stępne są pod nr. tel. (52) 
35 92 327, 501  639  513, 
(52) 35 92 328.

Na stronie internetowej 
www.inowroclaw.powiat.
pl w  zakładce „Progra-
my rządowe” znajduje  
się m.in. wniosek dla po-
tencjalnych beneficjen-
tów.

Ferie wśród zabytków

Dla trzeciego 
sektora Program  

wyrównywania różnic

FOT. STAROSTWO POWIATOWE
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Do końca lutego można 
składać wnioski o stypen-
dia artystyczne przyzna-
wane przez Prezydenta 
Miasta Inowrocławia. 

Przeznaczone są one na do-
finansowanie zadań w dzie-
dzinie twórczości artystycz-
nej, opieki nad zabytkami 
oraz upowszechnianiem 
kultury na rzecz Miasta.

Chętne osoby we wnio-
sku powinny przedstawić 
m.in. swój dorobek twórczy, 

artystyczny, naukowy, po-
pularyzatorski lub konser-
watorski wraz z  dokumen-
tacją. Zgłoszenie powinno 
zawierać również program 
stypendium wraz z  har-
monogramem prac oraz 
szacunkowy koszt przed-
sięwzięcia i  wnioskowaną 
kwotę.

Dokumenty można skła-
dać do 28 lutego 2022 r. oso-
biście w  Urzędzie Miasta 
Inowrocławia (do skrzyn-
ki podawczej) lub wysłać 
pocztą (decyduje data stem-

pla pocztowego) na adres: 
Urząd Miasta Inowrocławia, 
Wydział Kultury, Promocji 
i  Komunikacji Społecznej, 
al. Ratuszowa 36, 88-100 
Inowrocław.

Druk wniosku można zna-
leźć w  Biuletynie Informa-
cji Publicznej (w  zakładce 
Załatwianie spraw/Wydział 
Kultury, Promocji i  Komu-
nikacji Społecznej/Stypen-
dia artystyczne) i  na www.
inowroclaw.pl. Szczegółowe 
informacje są udzielane pod 
numerem tel. 52 355 53 43.

Trwają prace 
na ul. Armii Krajowej

Na osiedlu Nowym 
prowadzona jest kolejna 
inwestycja. 
Firma wkroczyła na ul. 
Armii Krajowej w Inowro-
cławiu. Wykonawca zde-
montował stary chodnik 
po stronie bloków 1-3 oraz 
5. W tym miejscu zyska on 
nową nawierzchnię z kost-
ki betonowej. Aktualnie na 
odcinku zdemontowanego 
chodnika kładziona jest in-
stalacja elektryczna, która 
zasili przejścia w rejonie 
skrzyżowania z ulicą Marii 
Konopnickiej i z ulicą Gen. 
Władysława Sikorskiego. 
Trwają również roboty ziem-
ne na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicą Marii Konop-
nickiej do budynku nr 5.

Walentynki 
w mieście

Walentynki zbliżają 
się wielkimi 
krokami. Z tej okazji 
Miasto Inowrocław 
we współpracy 
z instytucjami kultury 
przygotowało szereg 
atrakcji. 

Niewątpliwie jedną z nich 
będzie koncert zespołu, 
który niedawno świętował 
swoje 35-lecie – Sztyw-
ny Pal Azji. 14 lutego na 
scenie inowrocławskie-
go teatru grupa wystąpi 

z  koncertem pt. „Łoże 
w  kolorze czerwonym”. 
Bilety do nabycia na www.
kckino.pl. Biblioteka Miej-
ska zaprasza do zabawy 
pt. „Zakochani w  litera-
turze”, która polega na 
głosowaniu na ulubioną 
książkę o miłości.

W  walentynki, w  oko-
licach teatru będzie moż-
na też zrobić sobie zdjęcie 
w ramce w kształcie ser-
ca oraz na ławeczce za-
kochanych. Wypatrujcie 
także naszej WiewiórInki 
ze słodkimi upominkami 
i balonami.

Miasto 
wesprze artystów

FOT. MIASTO INOWROCŁAW
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W sobotę, 15.01.2022 r., na 
Hali Sportowej w Rojewie, 
odbył się Charytatywny 
Turniej Halowej Piłki Noż-
nej dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Drużyny z  Naszej gminy 
i  nie tylko spotkały się aby 
wspólnie wesprzeć zbiórkę 
na diagnostykę i  leczenie 
wzroku u dzieci. Drużynom 
towarzyszył silny duch wal-
ki i  sportowej rywalizacji, 
ale przede wszystkim rów-
nież dobra zabawa. 

W trakcie turnieju zebra-
liśmy wspólnie dla WOŚP 
1097 zł! Wszystkim obec-
nym dziękujemy za przyby-
cie i wielką ofiarność! 

Charytatywny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej dla WOŚP

WYNIKI: 
I miejsce  - RSP „Nowość” 
II miejsce  - Dwór Biesiadny 
III miejsce  - EUROBROKERS TEAM 
IV miejsce  - OSP Rojewo 
V miejsce  - Urząd Gminy Rojewo, 
    Radni, Sołtysi FOT. NADESŁANE

To już kolejny raz kiedy Gmina Rojewo włącza się w zbiórkę 
pieniędzy w ramach wielkiego fi nału WOŚP. 

Dnia 30 stycznia /niedziela/ od godz. 14:00 Gmina Rojewo 
na swoim kanale na YOUTUBE będzie prowadziła onlinową 
licytację przez Internet. 

Serdecznie zapraszamy do licytacji!!! 

Razem Pomagamy 
- Sztab WOŚP Rojewo 

Więcej informacji na stronie SZOiK 
Rojewona Facebook 

Zeskanuj kod na swoim telefonie 
i dołącz do licytacji.

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE www.zlotnikikujawskie.pl

Uczniowie uczestniczący 
w zajęciach w ramach 
prowadzonego w Zespole 
Placówek Oświatowych 
w Tucznie Klubu Mło-
dzieżowego, po raz drugi 
wyruszyli do Bydgoszczy 
na lodowisko. 

Pierwszy wyjazd dostar-
czył wiele radość i  praw-
dziwy wypoczynek. Klub 
Młodzieżowy działa do 
końca lutego. Wszystkie 
realizowane w nim zajęcia 
zostały sfinansowane przez 
działające w szkole Stowa-
rzyszenie „Tuczno, moje 
małe Kujawy” w  ramach 
wygranego projektu LGD 
Czarnoziem na Soli. Wyjaz-
dy na lodowisko również 
zostały opłacone z  tego 
projektu. W  ferie codzien-
nie uczniowie uczestniczy-
li w  darmowych zajęciach 
w  szkole. Oprócz zajęć 
sportowych rozwijali swo-
je umiejętności medial-

ne - tworząc studio, które 
również samodzielnie będą 
obsługiwać podczas 30. 

finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy już 
w niedzielę.

Informacja 
dla 

mieszkańców
W związku z sytuacją 
epidemiczną w kra-
ju i naszej gminie, 
w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo 
mieszkańców i pracow-
ników, zwracamy się do 
wszystkich interesan-
tów z prośbą o ogra-
niczenie do niezbęd-
nego minimum wizyt 
osobistych w Urzędzie 
Gminy w Złotnikach 
Kujawskich. 

Rekomendujemy zała-
twianie spraw urzędo-
wych w miarę możliwo-
ści korespondencyjnie, 
za pomocą elektronicz-
nej skrzynki podawczej 
e-puap lub  e-mail: se-
kretariat@zlotnikiku-
jawskie.pl

Przepraszamy za utru-
dnienia.

Aktywny 
Klub Młodzieżowy

Lp. Wydział/ referat/ stanowisko Nr tel. kom.

1 Stanowiska ds. zamówień publicznych i pozyskiwania
środków zewnętrznych

579 470 448  
wew. 12 i 16

2 Kierownik referatu ds. inwestycji, infrastruktury
i zamówień publicznych

881 326 733 wew. 38

3 Stanowisko ds. zamówień publicznych 881 326 733 wew. 10

4 Stanowisko ds. budownictwa 881 326 492  wew. 39

5 Stanowisko ds. gospodarki odpadami 881 326 492 wew. 61

6 Biuro Obsługi Rady 881 326 912 wew. 50

7 Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, 
archiwum, potwierdzania profilu zaufanego

579 470 949 wew. 34

8 Sekretarz Gminy 793 900 454 
wew. 48 i 609 Stanowisko ds. obsługi kadr, sekretariatu i spraw organizacyjnych

10 Kierownik USC, ewidencja ludności, D.O. i KDR 881 326 670 wew. 47

11 Z-ca Kierownika USC, promocja i kultura 530 529 527 wew. 52

12 Wójt Gminy Złotniki Kujawskie 605 610 844 wew. 33

13
Stanowisko ds. wymiaru podatków 881 326 749 

wew. 37Stanowisko ds. księgowości podatkowej

14 Stanowisko ds. dróg 605 610 866 wew. 31

15 Stanowisko ds. działalności gospodarczej, rolnictwa, 
rozwiązywania problemów alkoholowych 881 326 922

wew. 40
wew. 5616 Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 

i gospodarki mieszkaniowej

17 Skarbnik Gminy 881 326 725  wew. 44

18 Stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT 579 470 449  wew. 53

19 Księgowość 881 326 593 wew. 14 i 36

20 Stanowisko ds. księgowości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

579 470 449 wew. 32

21 KASA 881 326 593 wew. 41

22 Stanowisko ds. ochrony środowiska 605 610 866 wew. 31FO
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www.gminakruszwica.pl  GMINA KRUSZWICA

Gmina Kruszwica urucho-
miła system SEGREGO, 
który umożliwia miesz-
kańcom w wygodny spo-
sób wyszukać swój harmo-
nogram odbioru odpadów, 
a nawet zamówić przypo-
mnienia o nadchodzących 
terminach wywozu śmieci 
czy płatnościach. 

System jest bezpłatny, miesz-
kańcy mają do niego dostęp 
w  aplikacji mobilnej „BLI-
SKO” dostępnej na Android 
i  iOS. Dzięki aplikacji bę-
dziemy otrzymywać przypo-
mnienia na telefon i  dodat-
kowo wszystkie informacje 
będą zawsze pod ręką. BLI-
SKO poza Gospodarką Odpa-
dami w  Gminie Kruszwica 
udostępnia subskrypcję wia-
domości od innych lokalnych 
nadawców np. „Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kry-
zysowego” czy „Policja”, czy 
też „Blisko Ekologii’.

SEGREGO daje mieszkań-
com wiele korzyści:
• Udostępni aktualny har-

monogram z  podziałem 
na wszystkie kategorie 
opadów.

• Pokaże zasady segregacji 
dotyczące każdej z frakcji 
odpadów.

• Pozwoli zamówić powia-
domienia wg wskazanego 
tematu np. przypomnie-
nie o  wywozie wybra-

nej kategorii odpadów, 
przypomnienia o  płatno-
ściach i  inne aktualności 
związane z  gospodarką 
komunalną.

• Powiadomienia i  harmo-
nogram będą odnosić się 
do konkretnego adresu, 
który wskaże użytkow-
nik.

• Mieszkańcy będą mogli 
sprawdzić, która spółka 
odbiera odpady, oraz oce-
nić jej pracę.
WARTO WIEDZIEĆ
W  dbałości o  nasze śro-

dowisko pojawiają się coraz 
to nowe przepisy, które wy-
magają właściwej segrega-
cji. Od 1 stycznia 2020 r. za 
źle posortowane śmieci gro-
zi wielokrotne podniesienie 
opłat. Dlatego warto mieć 
pod ręką system SEGREGO - 
w  razie wątpliwości ułatwi 
nam w  prawidłową segre-
gację.

Zapraszamy wszystkich 
do pobierania i  rejestracji 
w BLISKO!

23 stycznia po niedzielnej 
mszy świętej o godz. 16 
w kruszwickiej kolegia-
cie odbył się koncert 
świąteczny w wykonaniu 
Agnieszki Twardowskiej, 
Judyty Wendy i Mateusza 
Wiśniewskiego. 

Publiczność mogła usłyszeć 
najpiękniejsze polskie ko-
lędy w  bardzo ciekawych 
aranżacjach rozpisanych na 
gitarę akustyczną i pianino.

Dziękujemy za wspólne 
kolędowanie!

Bądź na bieżąco! 
Zamów powiadomienia 

o wywozie swoich śmieci.

Kolędowanie w bazylice 
pw. św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Kruszwicy
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www.gniewkowo.com.pl  GMINA GNIEWKOWO

Dobra wiadomość  
dla miłośników podró-
żowania jednośladami 
- zakończono budowę 
ścieżki rowerowej przy 
drodze wojewódzkiej 
246, na odcinku Lipie - 
Murzynko, o długości 1,65 
km, będącej kontynuacją 
ścieżki rowerowej Gniew-
kowo - Lipie.

Nawierzchnia bitumicz-
na o  szer. 2,5 m biegnąca 
w  naturalnym środowisku, 
bezpieczna dla osób w każ-
dym wieku, także dla ro-
dziców z  dziećmi i  osób 
z  niepełnosprawnościami, 
sprawi, że  jazda rowerem 
nie będzie należała już do 
sportu ekstremalnego. Na 
pewno ułatwi też cyklistom 
- miłośnikom turystyki ro-
werowej i  mieszkańcom 
okolicznych wiosek - prze-
jazd do Gniewkowa.

Tym samym zakończyły 
się prace związane z  pro-
jektem „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 246 Paterek 

- Dąbrowa Biskupia od km 
65+055 do km 68+481 pole-
gająca na budowie drogi dla 
rowerów na  odcinku Kacz-
kowo-Gniewkowo - I  etap 
oraz  Rozbudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 246 Paterek 
- Dąbrowa Biskupia od km 
72+608 do km 74+300 pole-
gająca na budowie drogi dla 
rowerów na  odcinku Lipie  
-Murzynko - II etap.

Projekt ten zakresem swo-
im obejmował budowę 2 no-
wych odcinków ścieżek ro-

werowych na terenie gminy 
Gniewkowo przy drodze wo-
jewódzkiej nr 246: na odcin-
ku Lipie-Murzynko, o  dłu-
gości 1,65 km, będącego 
kontynuacją ścieżki rowero-
wej Gniewkowo - Lipie oraz   
na odcinku Gniewkowo-
- C h r z ą s t o w o - K a c z ko w o 
o  długości 3,38 km. Ścieżka 
rowerowa na odcinku Kacz-
kowo-Gniewkowo łączy ist-
niejące ciągi pieszo-rowero-
we w  m. Kaczkowo i  w  m. 
Gniewkowo, odcinek Lipie-

-Murzynko łączy istniejące 
ciągi pieszo-rowerowe w m. 
Lipie i  w  m. Murzynko. 
W  ramach projektu zreali-
zowano m.in. budowę drogi 
dla rowerów o  nawierzchni 
bitumicznej o  szerokości  
2,5 m.

 Całkowita wartość: 
2.290.023,15 zł. Gmina 
Gniewkowo pozyskała do-
tację w ramach regionalne-
go Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 w wyso-
kości 1.478.082,86 zł.

Zakończono budowę dwóch odcinków ścieżki rowerowej
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od 28 stycznia do 3 lutego

 poniedziałek, 31 stycznia

05.15  Przysięga (571) - serial, Turcja
06.05  Elif (1142) - serial, Turcja 2018
07.00  Transmisja mszy świętej 

na Jasnej Górze - info
07.30  Okiem wiary (109) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1334) 
08.35  Ranczo (21) - serial
09.35  Komisarz Alex (171) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (278) - serial
11.25  Kasta (199) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (395) - info
12.50  Jedna planeta. Siedem 

kontynentów - dokument
14.00  Elif (1143) - serial, Turcja 2018
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1145) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (522) 
16.05  Przysięga (572) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4774) 
17.55  Klan (3931) - serial
18.20  Kasta (200) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (16) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1147) - info
20.30  Leśniczówka (480) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr
22.15  Ukraiński sługa narodu 

- dokument
23.20  Dobry, zły i brzydki - film 

fabularny, Hiszpania/Niemcy/
Włochy 1966, reż. Sergio Leone

02.20  Drogi wolności (8) - serial
03.25  Oficerowie (7) - serial, Polska
04.20  Notacje (809) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.35  M jak miłość (1501) - serial
06.25  Coś dobrego - dokument
06.55  Familiada (2260) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6000) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6000) 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie (6000) 
11.15  Rodzinka.pl (205) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2561) - serial
12.25  Koło fortuny (1026) - rozrywka
13.15  Stepowa miłość (3) - serial
14.05  Va banque (365) - rozrywka
14.35  Na sygnale (98) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (4) 
16.00  Koło fortuny (1211) - rozrywka
16.35  Familiada (2262) - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (39) 
18.00  Panorama
18.20  Va banque (366) - rozrywka
18.45  Stepowa miłość (4) - serial
19.25  Barwy szczęścia (2561) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2562) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1366) - dokument
20.55  M jak miłość (1633) - serial
21.40  Serca na sprzedaż (1) - serial
22.50  Medyceusze Wspaniali (4)
00.00  Noc tygrysów - film fabularny, 

Kanada 2010, reż. Terry 
Miles, wyk. Jennifer Beals, Gil 
Bellows, Lauren Lee Smith

01.50  O mnie się nie martw - serial, 
Polska 2017, reż. Łukasz Ostal-
ski, Radoslaw Dunaszewski, 
wyk. Joanna Kulig, Stefan 
Pawłowski, Hanna Śleszyńska

02.45  Carol - film fabularny, Wielka 
Brytania/USA/Australia 2015, 
reż. Todd Haynes, wyk. Cate 
Blanchett, Rooney Mara, Kyle 
Chandler

04.50  Rodzinka.pl - serial, Polska 
2022, reż. Patryk Yoka

05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (608) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (609) 
09.40  Sekrety rodziny (136) - serial
10.40  Dlaczego ja? (878) - serial
11.40  Gliniarze (159) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4831) - info
13.40  Trudne sprawy (985) - serial
14.40  Dlaczego ja? (704) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4832) - info
16.30  Na ratunek 112 (527) - serial
17.00  Gliniarze (337) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3355) - serial, 

Polska 2022, reż. Jakub Misz-
czak, Katarzyna Klimkiewicz, 
Marzena Szołtysik, Natalia 
Siwicka, Sebastian Buttny, 
Wojciech Todorow, wyk. Aneta 
Zając, Aleksandra Zienkiewicz, 
Maciej Tomaszewski

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.00  Farma (11) - rozrywka
21.00  Marsjanin - film fabularny, 

Wielka Brytania/Węgry/
Jordania/USA 2015, reż. Ridley 
Scott, wyk. Matt Damon, 
Jessica Chastain, Kristen Wiig

00.05  Wojna światów - film fabu-
larny, USA 2005, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Tom Cruise, 
Dakota Fanning, Miranda Otto

02.40  Kickboxer: Zemsta - film 
fabularny, USA 2016, reż. John 
Stockwell, wyk. Jean-Claude 
van Damme, Dave Bautista, 
Alain Moussi

04.40  Disco gramy! (5364) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Nowa Maja w ogrodzie - info
06.10  Akademia ogrodnika - info
06.15  Ukryta prawda (1136) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4401) - info
11.40  Ukryta prawda (1023) - serial
12.50  Tajemnice miłości - serial
14.00  Ukryta prawda (1137) - serial
15.05  Ukryta prawda (932) - serial, 

Polska 2018, wyk. Agnieszka 
Czekańska

16.10  Kuchenne rewolucje 
17.20  Ukryta prawda (1024) - serial, 

Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

18.25  Bunt (1) - serial, Polska 2022, 
wyk. Monika Buchowiec, Jan 
Wieczorkowski, Natalia Jędruś

19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6656) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3365) - serial, 

Polska 2022, wyk. Bozena 
Dykiel, Patrycja Topajew, 
Marta Jankowska

20.55  Milionerzy (451) - rozrywka
21.35  Gra dla dwojga - film fabu-

larny, USA/Niemcy 2009, reż. 
Tony Gilroy, wyk. Clive Owen, 
Julia Roberts, Tom Wilkinson

00.05  Prawie święta - film fabularny, 
USA/Chiny 2016, reż. David 
E. Talbert, wyk. Danny Glover, 
Gabrielle Union, Mo’Nique

02.20  Co za tydzień (1029) - info
02.50  Uprowadzona - serial, USA/

Francja 2018, reż. Chris Fisher, 
wyk. Clive Standen, Adam 
Goldberg, Jessica Camacho

03.40  Uwaga! (6656) - info
04.00  Noc magii (904) - rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 30 stycznia

04.40  Klan (3928) - serial
05.10  Klan (3929) - serial
05.30  Klan (3930) - serial
06.00  Słownik polsko@polski (528) 
06.25  Wojsko-polskie.pl (185) - info
06.55  Słowo na niedzielę (939) - info
07.00  Msza święta z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia
08.00  Tydzień (855) - info
08.30  Zakochaj się w Polsce (233) 
09.05  Weterynarze z sercem (117) 
09.35  Las bliżej nas (46) - info
10.00  Dziewczyny ze Lwowa (30) 
10.50  Słowo na niedzielę (939) - info
11.00  Transmisja mszy świętej 
11.50  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Życie według Świętego 

Jana Pawła II (5) - info
13.15  Serengeti (5) - dokument
14.15  Z pamięci (239) - publicystyka
14.25  Przyrodnik na tropie (33) 

- dokument
15.05  Nie lubię poniedziałku 

- film fabularny
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Ojciec Mateusz (294) - serial
18.30  Jaka to melodia? (4766) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.15  Zniewolona (61) - serial
21.15  Zniewolona (62) - serial
22.20  Lekarka z rajskiej wyspy. 

Tajemnica (3) - serial
00.00  Noe: Wybrany przez Boga 

- film fabularny, USA 2014
02.30  The Circle. Krąg - film 

fabularny, Francja/Emiraty 
Arabskie/USA 2017

04.20  Jaka to melodia? (4766) 
05.00  Z pamięci (239) - publicystyka
05.05  Przerwa w nadawaniu

05.55  Barwy szczęścia (2560) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2561) - serial
07.00  M jak miłość (1632) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie (5999) 
10.20  Zacznij od nowa - info
10.55  The Voice Senior - rozrywka
12.30  The Voice Senior - rozrywka
14.00  Familiada (2777) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (1210) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 

(10) - rozrywka
16.15  Big Music Quiz (4) - rozrywka
17.10  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (119) - dokument
17.40  Lajk! (172) - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Na sygnale (354) - serial
18.50  Na sygnale (355) - serial
19.25  Rodzinka.pl (242) - serial
20.00  Postaw na milion (249) 
21.00  Szybki jak śmierć - film 

fabularny, USA/Puerto Rico 
2018, reż. Jodi Scurfield, 
wyk. John Travolta, Katheryn 
Winnick, Jennifer Esposito

22.55  Zagubiony czas - film 
fabularny, Niemcy 2011, 
reż. Anna Justice, wyk. 
Mateusz Damięcki, Alice 
Dwyer, Joanna Kulig

01.00  Człowiek na torze - film 
fabularny, Polska 1957, 
reż. Andrzej Munk, 
wyk. Kazimierz Opaliński, 
Zygmunt Maciejewski, 
Zygmunt Zintel

02.35  Wesele - film fabularny, 
Polska 2004, reż. Wojciech 
Smarzowski, wyk. Marian 
Dziędziel, Tamara Arciuch, 
Iwona Bielska

04.35  Rodzinka.pl - serial, Polska 
2022, reż. Patryk Yoka

05.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.45  Sezon na misia 3 - film 

fabularny, USA/Kanada 2010, 
reż. Cody Cameron

09.10  Auta 2 - film fabularny, 
USA 2011, reż. John Lasseter, 
Brad Lewis

11.40  Dragonball - Ewolucja - film 
fabularny, USA/Hongkong/
Wielka Brytania 2009, reż. 
James Wong, wyk. Justin 
Chatwin, Emmy Rossum, 
James Marsters

13.20  Epoka lodowcowa 3: 
Era dinozaurów - film 
fabularny, USA 2009, 
reż. Carlos Saldanha

15.30  Kraina lodu II - film fabularny, 
USA 2019, reż. Chris Buck, 
Jennifer Lee, wyk. Kristen Bell, 
Idina Menzel, Josh Gad

17.40  Nasz nowy dom (224) 
- rozrywka

18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie (429) 

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo - Klinika 

Skeczów Męczących (86) 
22.05  X-Men: Pierwsza klasa 

- film fabularny, USA/
Wielka Brytania 2011, 
reż. Matthew Vaughn, 
wyk. James McAvoy, Michael 
Fassbender, Kevin Bacon

00.55  Cenny ładunek - film 
fabularny, Kanada 2016, 
reż. Max Adams, wyk. Bruce 
Willis, Mark-Paul Gosselaar, 
Claire Forlani

03.15  Love Island. Wyspa miłości 
(37) - rozrywka

04.40  Disco gramy! (5363) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.35  Uwaga! (6655) - info
05.55  Kuchenne rewolucje 
06.55  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.25  Akademia ogrodnika - info
07.30  Budując marzenia (8) 
08.00  Dzień Dobry TVN (4400) - info
11.30  Klinika naturalnego piękna 

- dokument, Polska 2021
12.05  Co za tydzień (1029) - info
12.35  30. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy - info
12.55  Kolekcja smaków - rozrywka
13.30  30. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy - info
13.50  Na tropie dzikich zwierząt 

- dokument, Polska 2021
14.25  30. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy - info
14.45  Studio Pucharu Świata 
15.15  Puchar Świata mężczyzn 

w Willingen - narciarstwo 
klasyczne, Niemcy 2022

16.25  Studio Pucharu Świata 
16.35  Puchar Świata mężczyzn 

w Willingen - narciarstwo 
klasyczne, Niemcy 2022

17.10  Studio Pucharu Świata 
17.35  Kuchenne rewolucje 
18.40  30. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy - info
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kroniki Pucharu Świata w 

skokach narciarskich (24) 
19.35  Pogoda
19.45  30. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy - info
20.15  Niezapomniany - film 

fabularny, USA 2017, 
reż. Denise Di Novi

22.25  30. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (11) - info

00.05  MasterChef - rozrywka
01.45  Noc magii (903) - rozrywka
03.00  Kto was tak urządził?

- rozrywka

 sobota, 29 stycznia

05.10  Klan (3926) - serial
05.30  Klan (3927) - serial
06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(944) - info
07.00  Transmisja mszy świętej
07.40  Rok w ogrodzie (901) - info
08.05  Rok w ogrodzie extra (226) 
08.20  Wojsko-polskie.pl (185) - info
08.45  Pełnosprawni (437) - magazyn
09.15  Sprawa dla reportera (838) 
10.20  Tropikalne wyspy świata (1) 

- dokument, reż. Kathryn Jeffs, 
Roger Webb, Sara Douglas

11.20  Okrasa łamie przepisy (274) 
12.00  Kapitan Apacz - film fabularny, 

reż. Alexander Singer
13.40  Z pamięci (238) - publicystyka
13.50  Pełny obraz (4) - info
14.50  Tajemnice miasteczka (23) 
15.55  Tajemnice miasteczka (24) 

- serial, reż. Sergiej Mezentsew
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? (4765) 
18.30  Blondynka (94) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1146) - info
20.35  Komisarz Alex (199) - serial
21.35  Noe: Wybrany przez Boga 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Darren Aronofsky, 
wyk. Russell Crowe, Jennifer 
Connelly, Ray Winstone

00.00  The Circle. Krąg - film 
fabularny, Francja/Emiraty 
Arabskie/USA 2017, 
reż. James Ponsoldt

02.00  Operacja Delta Force - film 
fabularny, RPA/USA/Holandia 
1997, reż. Sam Firstenberg

03.40  Jaka to melodia? (4765) 
04.30  Z pamięci (238) - publicystyka
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2557) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2558) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2559) - serial
07.00  M jak miłość (1631) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie (5998) 
11.50  Rodzinny ekspres (214) - info
12.30  Karnawał z TVP (4) - muzyka
14.00  Familiada (2776) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (1209) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2021 

(8) - rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (832) - serial
17.15  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (118) - dokument, 
reż. Wojciech Cejrowski

17.45  Słowo na niedzielę (939) - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion (248) 
19.20  Rodzinka.pl (241) - serial, 

Polska 2018, reż. Patryk Yoka
20.00  The Voice Senior - rozrywka
21.25  The Voice Senior - rozrywka
23.00  Hity wszech czasów (27) 

- muzyka, Polska 2021
00.05  Jak urodzić i nie zwariować 

- film fabularny, USA 2012, 
reż. Kirk Jones, wyk. Cameron 
Diaz, Jennifer Lopez, 
Elizabeth Banks

02.05  Zanim nadejdzie noc 
- film fabularny, USA/Bahama 
2014, reż. Paul Schrader, 
wyk. Nicolas Cage, Anton 
Yelchin, Alexander Karim

03.50  Czy ktoś mnie kocha w tym 
domu? - film fabularny, Polska 
1992, reż. Stanisław Jędryka, 
wyk. Małgorzata Pieczyńska, 
Jagoda Stach, Jan Frycz

05.00  Rodzinka.pl - serial, Polska 
2022, reż. Patryk Yoka, wyk. 
Małgorzata Kożuchowska, 
Tomasz Karolak, Maciej Musiał

05.25  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.30  Fistaszki - wersja kinowa - film 

fabularny, reż. Steve Martino
10.10  Ewa gotuje (405) - info
10.40  Nasz nowy dom (239) 
11.40  Nasz nowy dom (240) 
12.40  Bogaty dom - biedny dom 

(55) - dokument
13.45  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (47) - dokument
14.15  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (48) - dokument, 
reż. Jerzy Janusz Morawski, 
Irena Morawska

14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (48) - dokument
16.15  Więzienie (49) - dokument
16.45  Więzienie (50) - dokument
17.15  Więzienie (51) - dokument, 

reż. Athena Sawidis
17.45  Chłopaki do wzięcia (265) 
18.15  Chłopaki do wzięcia (266) 

- dokument, reż. Irena Moraw-
ska, Jerzy Janusz Morawski

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Epoka lodowcowa 3: Era 

dinozaurów - film fabularny, 
USA 2009, reż. Carlos Saldanha

22.05  Iron Man 2 - film fabularny, 
USA 2010, reż. Jon Favreau, 
wyk. Robert Downey Jr., Don 
Cheadle, Gwyneth Paltrow, 

00.50  Wojna światów - film fabu-
larny, USA 2005, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Tom Cruise, 
Dakota Fanning, Miranda Otto

03.20  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
(143) - rozrywka

04.40  Disco gramy! (5362) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6654) - info
05.55  Kuchenne rewolucje 
06.55  Kobieta na krańcu świata 
07.30  Na tropie dzikich zwierząt 
08.00  Dzień Dobry TVN (4399) - info
11.30  Na Wspólnej (3361) - serial
11.55  Na Wspólnej (3362) - serial
12.20  Na Wspólnej (3363) - serial
12.50  Na Wspólnej (3364) - serial
13.20  Totalne remonty Szelągowskiej
14.25  Budując marzenia (8) 
15.00  Kolekcja smaków - rozrywka
15.35  Studio Pucharu Świata 
16.00  Puchar Świata mężczyzn 

w Willingen - narciarstwo 
klasyczne, Niemcy 2022

17.10  Studio Pucharu Świata 
17.20  Puchar Świata mężczyzn 

w Willingen - narciarstwo 
klasyczne, Niemcy 2022

17.55  Studio Pucharu Świata 
18.30  Justyna Kowalczyk - bieg przez 

życie - dokument, Polska 2022
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich 
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! (6655) - info
20.05  Podatek od miłości - film 

fabularny, Polska 2018, 
reż. Bartlomiej Ignaciuk

22.15  Tłumaczka - film fabularny, 
Wielka Brytania/Francja/
Niemcy/USA 2005, reż. Sydney 
Pollack

01.00  Intruzi - film fabularny, 
Hiszpania/Wielka Brytania/
USA 2011, reż. Juan Carlos 
Fresnadillo

02.55  Uwaga! (6655) - info
03.10  Noc magii (902) - rozrywka
04.25  Kto was tak urządził? 
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 piątek, 28 stycznia

05.20  Przysięga (570) - serial
06.05  Elif (1141) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape (195) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1333) 
08.35  Ranczo (20) - serial
09.35  Komisarz Alex (170) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (277) - serial
11.25  Kasta (198) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (225) 
12.50  Jedna planeta. Siedem 

kontynentów (7) - dokument
14.00  Elif (1142) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1144) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (521) 
16.05  Przysięga (571) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4771) 
17.55  Klan (3930) - serial
18.20  Kasta (199) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (15) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1145) - info
20.35  Ojciec Mateusz (294) - serial
21.25  Kulisy serialu „Na sygnale” (169)
21.35  Na sygnale (355) - serial
22.15  Zniewolona (59) - serial
23.15  Zniewolona (60) - serial
00.15  Chiński łącznik - film fabularny
02.15  SEAL Team. Komando Foki 

(19) - serial, reż. Holly Dale
03.10  Wiedźmy (11) - serial
04.05  Magazyn kryminalny 997 

(144) - info
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.35  M jak miłość (1500) - serial
06.25  Anna Dymna - spotkajmy się 
06.55  Familiada (2259) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (5997) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (5997) 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie (5997) 
11.10  Zacznij od nowa - info
11.50  Barwy szczęścia (2560) - serial
12.25  Koło fortuny (1025) - rozrywka
13.15  Stepowa miłość (2) - serial
14.05  Va banque (364) - rozrywka
14.35  Na sygnale (97) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (3) 

- serial, reż. Hans Werner
16.00  Koło fortuny (1208) - rozrywka
16.35  Familiada (2260) - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (38) 
18.00  Panorama
18.20  Va banque (365) - rozrywka
18.45  Stepowa miłość (3) - serial, 

reż. Aleksandr Mochow
19.30  Barwy szczęścia (2560) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2561) - serial
20.40  Karnawał z TVP (4) - muzyka, 

Polska 2022
22.00  Kabaret. Super Show Dwójki 

(18) - rozrywka
23.10  Eskorta - film fabularny, 

USA/Francja 2014, reż. Tommy 
Lee Jones, wyk. Tommy Lee 
Jones, Hilary Swank, Meryl 
Streep

01.25  Szybki jak śmierć - film 
fabularny, USA/Puerto Rico 
2018, reż. Jodi Scurfield, 
wyk. John Travolta, Katheryn 
Winnick, Jennifer Esposito

03.15  Jak urodzić i nie zwariować 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Kirk Jones, wyk. Cameron 
Diaz, Jennifer Lopez, 
Elizabeth Banks

05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (606) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (607) 
09.40  Sekrety rodziny (135) - serial
10.40  Dlaczego ja? (637) - serial
11.40  Gliniarze (158) - serial, Polska
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4830) - info
13.40  Trudne sprawy (984) - serial
14.40  Dlaczego ja? (703) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4831) - info
16.30  Na ratunek 112 (526) - serial
17.00  Gliniarze (336) - serial, Polska
18.00  Pierwsza miłość (3354) - serial, 

Polska 2022, reż. Sebastian 
Buttny, Katarzyna Klimkiewicz, 
Jakub Miszczak, Natalia 
Siwicka, Marzena Szołtysik, 
Wojciech Todorow

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.00  Farma (10) - rozrywka
21.00  Kraina lodu II - film fabularny, 

USA 2019, reż. Chris Buck, 
Jennifer Lee, wyk. Kristen Bell, 
Idina Menzel, Josh Gad

23.25  Han Solo: Gwiezdne wojny 
- historie - film fabularny, 
USA 2018, reż. Ron Howard, 
wyk. Alden Ehrenreich, Joonas 
Suotamo, Woody Harrelson

02.10  Resident Evil: Ostatni rozdział 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Francja/Kanada/RPA/Austra-
lia/Wielka Brytania/Japonia/
Chiny 2016, reż. Paul W.S. 
Anderson, wyk. Milla Jovovich, 
Iain Glen, Ali Larter

04.40  Disco gramy! (5361) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6653) - info
06.00  Ukryta prawda (1135) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4398) - info
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1022) - serial
12.50  Tajemnice miłości - serial
13.55  Ukryta prawda (1136) - serial
14.55  Kobieta na krańcu świata 

- dokument, Polska 2021
15.35  Studio Pucharu Świata 

- magazyn, Polska 2022
16.00  Puchar Świata w Willingen 

- narciarstwo klasyczne, 
Niemcy 2022

17.10  Studio Pucharu Świata 
17.20  Puchar Świata w Willingen 

- narciarstwo klasyczne, 
Niemcy 2022

17.55  Studio Pucharu Świata 
18.30  Justyna Kowalczyk - bieg przez 

życie - dokument, Polska 2022
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.35  Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich 
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6654) - info
20.05  47 roninów - film fabularny, 

USA/Wielka Brytania/Japonia/
Węgry 2013, reż. Carl Rinsch, 
wyk. Keanu Reeves, Hiroyuki 
Sanada, Rinko Kikuchi

22.45  Siedem - film fabularny, 
USA 1995, reż. David Fincher, 
wyk. Brad Pitt, Morgan 
Freeman, Kevin Spacey

01.15  MasterChef - rozrywka
02.35  Uwaga! (6654) - info
02.50  Noc magii (901) - rozrywka
04.05  Kto was tak urządził? 
04.30  Kto was tak urządził? 
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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od 28 stycznia do 3 lutego

 czwartek, 3 lutego

05.15  Przysięga (574) - serial, Turcja
06.05  Elif (1145) - serial, Turcja 2018
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Dobre historie (38) - info
08.00  Wiadomości / Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1337) 
08.35  Ranczo (24) - serial
09.35  Komisarz Alex (175) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (281) - serial
11.25  Kasta (202) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes / Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (399) - info
12.55  Sekretne życie wiejskich 

zwierząt (3) - dokument
14.00  Elif (1146) - serial, Turcja 2018
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (525) 
16.05  Przysięga (575) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4775) 
17.55  Klan (3934) - serial
18.20  Kasta (203) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (19) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1150) - info
20.30  Leśniczówka (483) - serial
21.00  Na sygnale (356) - serial
21.35  Sprawa dla reportera (839) 
22.35  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(221) - info
23.15  Magazyn kryminalny 997 (145)
00.10  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(945) - info
01.10  Tanie dranie - Moroz i Kłopo-

towski komentują świat (192) 
01.55  Nowa (8) - serial
02.50  Ocaleni (194) - talk show
03.50  Sprawa dla reportera (839) 
04.40  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(221) - info

05.25  M jak miłość (1504) - serial
06.20  Zacznij od nowa - info
06.55  Familiada (2264) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6003) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6003) 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie (6003) 
11.10  Nabożeństwo Kościoła 

Chrześcijan Baptystów 
w Głogowie - dokument

12.05  Barwy szczęścia (2564) - serial
12.40  Koło fortuny (1030) - rozrywka
13.30  Stepowa miłość (6) - serial
14.05  Va banque (368) - rozrywka
14.35  Na sygnale (101) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (7) 
16.00  Koło fortuny (1214) - rozrywka
16.35  Familiada (2265) - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (42) 
18.00  Panorama
18.20  Va banque (369) - rozrywka
18.45  Stepowa miłość (7) - serial, 

Rosja/Ukraina 2014
19.25  Barwy szczęścia (2564) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2565) - serial
20.40  Ojciec Mateusz - kulisy serialu 

(11) - dokument
20.55  Ojciec Mateusz (294) - serial
21.55  Serca na sprzedaż (4) - serial
23.00  Medyceusze Wspaniali (7)
00.10  Niewidzialny wróg - film 

fabularny, Wielka Brytania/
Kanada 2015, reż. Gavin Hood, 
wyk. Helen Mirren, Aaron Paul, 
Alan Rickman

02.05  Zemsta o jasnych oczach 
- serial, Francja 2017, reż. 
Nicolas Guicheteau, wyk. 
Laëtitia Milot, Bernard Yerlès, 
Claire Borotra

04.00  Jedyny świadek (3) - serial, 
Francja 2018, reż. François 
Velle, wyk. Anne Charrier, 
Pascal Elbé, Sophie Quinton

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (614) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (615) 
09.40  Sekrety rodziny (139) - serial
10.40  Dlaczego ja? (881) - serial
11.40  Gliniarze (162) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4834) - info
13.40  Trudne sprawy (988) - serial
14.40  Dlaczego ja? (707) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4835) - info
16.30  Na ratunek 112 (530) - serial
17.00  Gliniarze (340) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3358) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.50  Pogoda
19.55  Safety Lab bezpieczeństwo ma 

pierwszeństwo (3) - info
20.05  Farma (14) - rozrywka
21.10  Serce nie sługa - film fabularny, 

Polska 2018, reż. Filip Zylber, 
wyk. Roma Gąsiorowska, 
Paweł Domagała, Mateusz 
Damięcki

23.15  Mój chłopak się żeni 
- film fabularny, USA 1997, 
reż. P.J. Hogan, P.J. Hogan, 
wyk. Julia Roberts, Dermot 
Mulroney, Cameron Diaz

01.45  Koszmar następnego lata 
- film fabularny, USA/Meksyk 
1998, reż. Danny Cannon, wyk. 
Jennifer Love Hewitt, Freddie 
Prinze jr., Brandy Norwood

03.50  Świat według Kiepskich (75) 
- serial, Polska 2001, 
reż. Okił Khamidov, wyk. 
Andrzej Grabowski, Marzena 
Sztuka, Krystyna Feldman

04.40  Disco gramy! (5367) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6658) - info
06.00  Ukryta prawda (1139) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4404) - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1026) - serial
12.55  Tajemnice miłości - serial
14.00  Ukryta prawda (1140) - serial, 

Polska 2020, wyk. Agnieszka 
Czekańska

15.05  Ukryta prawda (935) - serial, 
Polska 2018, wyk. Agnieszka 
Czekańska

16.10  Kuchenne rewolucje 
17.20  Ukryta prawda (1027) - serial, 

Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

18.25  Bunt (4) - serial, Polska 2022, 
wyk. Monika Buchowiec, Jan 
Wieczorkowski, Natalia Jędruś

19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6659) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3368) - serial, 

Polska 2022, wyk. Grzegorz 
Gzyl, Maciej Kujawski, 
Katarzyna Żak

20.55  Milionerzy (454) - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 
22.40  Agent i pół - film fabularny, 

USA/Chiny 2016, reż. Rawson 
Marshall Thurber, wyk. 
Dwayne Johnson, Kevin Hart, 
Amy Ryan

00.50  Kuba Wojewódzki - talk show, 
Polska 2020

01.55  Uwaga! (6659) - info
02.15  Noc magii (907) - rozrywka
03.40  Kto was tak urządził? 
04.15  Kto was tak urządził? 
04.45  Kto was tak urządził? 
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 środa, 2 lutego

05.20  Przysięga (573) - serial, Turcja
06.05  Elif (1144) - serial, Turcja 2018
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Rodzinny ekspres (214) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1336) 
08.35  Ranczo (23) - serial
09.40  Komisarz Alex (174) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (280) - serial
11.25  Kasta (201) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (226) 
12.50  Sekretne życie wiejskich 

zwierząt (2) - dokument
14.00  Elif (1145) - serial, Turcja 2018
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (524) 
16.05  Przysięga (574) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4773) 
17.55  Klan (3933) - serial
18.20  Kasta (202) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (18) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1149) - info
20.30  Leśniczówka (482) - serial
21.00  Matka jest tylko jedna 

- film fabularny, USA 2016
22.45  Tak blisko... tak daleko... 

- dokument
23.50  Roznosiciel - film fabularny
01.35  Serial fabularny - serial
02.35  Bodo (9) - serial
03.40  Wojsko-polskie.pl - info
04.10  Olimpiada w Tokio - cena 

bezpieczeństwa - dokument
05.10  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1503) - serial
06.25  Pożyteczni.pl (251) - info
06.55  Familiada (2263) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6002) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6002) 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie (6002) 
11.20  Rodzinka.pl (207) - serial
11.55  Barwy szczęścia (2563) - serial
12.40  Koło fortuny (1029) - rozrywka
13.30  Stepowa miłość (5) - serial
14.05  Va banque (367) - rozrywka
14.35  Na sygnale (100) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (6) 
16.00  Koło fortuny (1213) - rozrywka
16.35  Familiada (2264) - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (41) 
18.00  Panorama
18.20  Va banque (368) - rozrywka
18.45  Stepowa miłość (6) - serial
19.25  Barwy szczęścia (2563) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2564) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (172) 
20.55  Na dobre i na złe (833) - serial
21.55  Serca na sprzedaż (3) - serial
23.00  Medyceusze Wspaniali (6) 
00.15  Podwójne kłopoty - film 

fabularny, Czechy 2018, 
reż. Jakub Sommer, wyk. 
Jan Plouhar, Hana Vagnerová, 
Veronika Kubařová 

01.50  McMafia (8) - serial, 
Wielka Brytania/USA 2018, 
reż. James Watkins

03.05  Kuba Rozpruwacz: nowe 
śledztwo - dokument, 
Wielka Brytania 2019, 
reż. David Wilson, Emilia Fox, 
Ashley Gething

04.15  Za marzenia - serial, Polska 
2019, reż. Łukasz Wiśniewski

05.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (612) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (613) 
09.40  Sekrety rodziny (138) - serial
10.40  Dlaczego ja? (880) - serial
11.40  Gliniarze (161) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4833) - info
13.40  Trudne sprawy (987) - serial
14.40  Dlaczego ja? (706) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4834) - info
16.30  Na ratunek 112 (529) - serial
17.00  Gliniarze (339) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3357) - serial, 

Polska 2022, reż. Sebastian 
Buttny, Katarzyna Klimkiewicz, 
Jakub Miszczak, Natalia 
Siwicka, Marzena Szołtysik, 
Wojciech Todorow, wyk. Aneta 
Zając, Aleksandra Zienkiewicz, 
Maciej Tomaszewski

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.00  Farma (13) - rozrywka
21.05  Poznaj naszą rodzinkę 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Paul Weitz, wyk. Robert 
De Niro, Ben Stiller, Teri Polo

23.15  Ciacho - film fabularny, 
Polska 2010, reż. Patryk Vega, 
wyk. Tomasz Karolak, Paweł 
Małaszyński, Marcin Bosak

01.55  Jack i Jill - film fabularny, 
USA 2011, reż. Dennis Dugan, 
wyk. Adam Sandler, Al Pacino, 
Katie Holmes

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
(39) - rozrywka

04.40  Disco gramy! (5366) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6657) - info
06.00  Ukryta prawda (1138) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4403) - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1025) - serial
12.55  Tajemnice miłości - serial
14.00  Ukryta prawda (1139) - serial
15.05  Ukryta prawda (934) - serial, 

Polska 2018, wyk. Agnieszka 
Czekańska

16.10  Kuchenne rewolucje 
17.20  Ukryta prawda (1026) - serial, 

Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

18.25  Bunt (3) - serial, Polska 2022, 
wyk. Monika Buchowiec, Jan 
Wieczorkowski, Natalia Jędruś

19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6658) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3367) - serial, 

Polska 2022, wyk. Jakub 
Wesołowski, Paulina Chapko, 
Maja Oświecińska

20.55  Milionerzy (453) - rozrywka
21.35  Mumia - film fabularny, 

USA/Wielka Brytania/Maroko 
1999, reż. Stephen Sommers, 
wyk. Brendan Fraser, Rachel 
Weisz, John Hannah

00.00  47 roninów - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania/Japonia/
Węgry 2013, reż. Carl Rinsch, 
wyk. Keanu Reeves, Hiroyuki 
Sanada, Rinko Kikuchi

02.35  Uwaga! (6658) - info
02.55  Noc magii (906) - rozrywka
04.15  Kto was tak urządził? 
04.45  Kto was tak urządził? 
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 1 lutego

05.15  Przysięga (572) - serial
06.05  Elif (1143) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (491) - info
08.00  Wiadomości / Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1335) 
08.35  Ranczo (22) - serial
09.40  Komisarz Alex (173) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (279) - serial
11.25  Kasta (200) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (400) - info
12.50  Sekretne życie wiejskich 

zwierząt (1) - dokument
14.00  Elif (1144) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (523) 
16.05  Przysięga (573) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4772) 
17.55  Klan (3932) - serial
18.20  Kasta (201) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (17) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1148) - info
20.30  Leśniczówka (481) - serial
21.05  Portrety wojenne (3) 
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(945) - info
22.45  Ocaleni (194) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(220) - info
00.25  Piąta władza - film fabularny
02.45  Serial fabularny - serial
03.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(945) - info
04.35  Notacje (1013) - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.35  M jak miłość (1502) - serial
06.25  Sanockie ikony - dokument
06.55  Familiada (2262) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie - info
07.55  Pytanie na śniadanie - info
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie - info
11.20  Rodzinka.pl (206) - serial
11.55  Barwy szczęścia (2562) - serial
12.40  Koło fortuny (1028) - rozrywka
13.25  Stepowa miłość (4) - serial
14.05  Va banque (366) - rozrywka
14.35  Na sygnale (99) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (5) 
16.00  Koło fortuny (1212) - rozrywka
16.35  Familiada (2263) - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (40) 
18.00  Panorama
18.20  Va banque (367) - rozrywka
18.45  Stepowa miłość (5) - serial
19.25  Barwy szczęścia (2562) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2563) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1367) - dokument
20.55  M jak miłość (1634) - serial
21.55  Serca na sprzedaż (2) - serial, 

Rosja 2016, reż. Yuliya 
Krasnova, Sergey Krasnov, 
wyk. Mariya Poroshina, 
Svetlana Ivanova, Vera Smolina

23.00  Medyceusze Wspaniali 
(5) - serial, Włochy/Wielka 
Brytania/Francja 2019, 
reż. Jan Michelini

00.15  Kalkuta Matki Teresy 
- dokument, Polska 2019

01.20  Na skrzydłach orłów - film 
fabularny, Chiny/Hongkong/
USA 2016, reż. Stephen Shin, 
Michael Parker

03.10  Ukryta tożsamość - film 
fabularny, USA 2003, 
reż. Michael Haussman

04.50  Rodzinka.pl - serial, Polska
05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (610)
09.10  Malanowski i Partnerzy (611)
09.40  Sekrety rodziny (137) - serial
10.40  Dlaczego ja? (879) - serial
11.40  Gliniarze (160) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4832) - info
13.40  Trudne sprawy (986) - serial
14.40  Dlaczego ja? (705) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4833) - info
16.30  Na ratunek 112 (528) - serial
17.00  Gliniarze (338) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3356) 

- serial, reż. Sebastian Buttny, 
Katarzyna Klimkiewicz, Jakub 
Miszczak, Natalia Siwicka, 
Marzena Szołtysik, Wojciech 
Todorow, wyk. Aneta Zając, 
Aleksandra Zienkiewicz, Maciej 
Tomaszewski

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.00  Farma (12) - rozrywka
21.05  Piraci z Karaibów: Zemsta 

Salazara - film fabularny, 
USA/Australia 2017, 
reż. Joachim Rønning, Espen 
Sandberg, wyk. Johnny 
Depp, Javier Bardem, 
Brenton Thwaites

00.00  Most szpiegów - film 
fabularny, USA/Niemcy/Indie 
2015, reż. Steven Spielberg, 
wyk. Tom Hanks, Mark 
Rylance, Amy Ryan

03.00  Świat według Kiepskich 
03.35  Love Island. Wyspa miłości (38)
04.40  Disco gramy! (5365) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6656) - info
06.00  Ukryta prawda (1137) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4402) - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1024) - serial
12.55  Tajemnice miłości - serial
14.00  Ukryta prawda (1138) - serial
15.05  Ukryta prawda (933) - serial
16.10  Kuchenne rewolucje 
17.20  Ukryta prawda (1025) - serial, 

Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

18.25  Bunt (2) - serial, Polska 2022, 
wyk. Monika Buchowiec, Jan 
Wieczorkowski, Natalia Jędruś

19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6657) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3366) - serial, 

Polska 2022, wyk. Patrycja 
Topajew, Marta Jankowska, 
Mariusz Słupiński

20.55  Milionerzy (452) - rozrywka
21.35  Tożsamość - film fabularny, 

USA/Niemcy/Francja/Wielka 
Brytania 2011, reż. Jaume 
Collet-Serra, wyk. Liam 
Neeson, Diane Kruger, 
January Jones

23.50  Kuba Wojewódzki - talk show, 
Polska 2020

00.55  Porwani - serial, USA 2018, 
reż. Thomas Carter, wyk. 
Chris Noth, Leven Rambin, 
Danny Pino

01.55  Uwaga! (6657) - info
02.15  Noc magii (905) - rozrywka
03.40  Kto was tak urządził? 
04.10  Kto was tak urządził? 
04.40  Kto was tak urządził? 
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

FILM PRZYGODOWY 12

Noe: Wybrany  
przez Boga
NOAH, USA 2014

Bóg nakazuje Noemu zbudować 
ogromną arkę, która zapewni 
przetrwanie jemu, jego rodzinie 
i wybranym stworzeniom. 
Wszechmogący zamierza ukarać 
ludzkość, powodując gigantyczny 
kataklizm.

CZAS TRWANIA: 138 MINUT

REŻYSERIA: DARREN ARONOFSKY

8 
OCENA 

REDAKCJI

FILM SF 12

Han Solo: Gwiezdne 
wojny - historie
SOLO: A STAR WARS STORY, USA 2018

Han Solo przemierza galaktykę 
statkiem i dociera do najmroczniejszych 
zakamarków wszechświata. 
Doświadczenia z wyprawy pozwalają 
mu wyrosnąć na jednego z największych 
bohaterów „Gwiezdnych wojen”.

CZAS TRWANIA: 135 MINUT

REŻYSERIA: RON HOWARD

7 
OCENA 

REDAKCJI

DRAMAT WOJENNY 16

Zagubiony czas
DIE VERLORENE ZEIT, NIEMCY 2011

Rok 1944. Para zakochanych  
więźniów obozu koncentracyjnego 
podejmuje próbę ucieczki. Udaje  
im się zbiec, ale zostają rozdzieleni.  
30 lat później zamężna kobieta 
zauważa ukochanego w telewizji.

CZAS TRWANIA: 105 MINUT

REŻYSERIA: ANNA JUSTICE

8 
OCENA 

REDAKCJI

NIEDZIELA 30.01.2022

22:55 
SOBOTA 29.01.2022

21:35 
PIĄTEK 28.01.2022

23:25 
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GMINA DĄBROWA BISKUPIA www.dabrowabiskupia.pl

„Przejrzyj na oczy” – takie 
jest hasło przewodnie 
naszej zbiórki. Tym razem 
skupiamy się na zakupie 
sprzętu dla zapewnienia 
najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci.

Dbając o zdrowie i kondy-
cję fizyczną mieszkańców 
gminy i nie tylko, zaprosili-
śmy swoich przyjaciół, mi-
łośników lasu i rekreacji na 
wędrówkę po lesie w Chle-
wiskach - w niedzielę 23 
stycznia 2022 r. o godzinie 
12.00.

W spacerze po zdrowie 
z kijkami wzięło udział 36 
osób. W trakcie spaceru to-
warzyszyli nam i wspierali 
nas strażacy z OSP w Dąbro-
wie Biskupiej. Dziękujemy 
również za udział kocha-
nym seniorom z Centrum 
Aktywności Seniora Jani-
kowo i Dąbrowa Biskupia. 
Trasa prowadziła przez naj-
piękniejsze zakątki naszej 

gminy prosto do Świetlicy 
Wiejskiej w Chlewiskach, 
gdzie na wszystkich czka-
ła pyszna grochówka oraz 
kawa i herbata. Następnie 
były licytowane gadżety 
WOŚP, pamiątkowe „Liście 
Dębu z Dąbrowy Biskupiej” 
i przedmioty przekazane 
przez Urząd Marszałkowski 
w Toruniu. A Co nas jeszcze 
czeka?

30 STYCZNIA 2022 R. FINAŁ
Wszystkich chętnych 

zapraszamy do amfite-

atru w Parku gminnym 
w Dąbrowie Biskupiej, 
gdzie w godzinach 14.00 
– 16.00 odbędzie się spo-
tkanie plenerowe. Na 
uczestników czeka szereg 
niespodzianek oraz piecze-
nie kiełbasek.

Z uwagi na trwającą 
pandemię zapraszamy do 
udziału w transmisji online 
prowadzonej na YouTube.

Planujemy 3 połączenia: 
17.00 - 17.50, 18.00 – 18.50, 
19.00 – 19.50. Podczas ich 
trwania będą licytowane 

przedmioty. O sposobie 
i licytowanych przedmio-
tach zostaniecie Państwo 
poinformowani podczas 
każdego spotkania online.

Harmonogram licytacji 
godzina: 17.10, 17.20, 17.30, 
18.10, 18.20, 18.30, 19.10, 
19.20, 19.30

CO BĘDZIEMY LICYTOWAĆ?
•	 gadżety WOŚP, obrazy 

autorstwa p. Ryszarda 
Modrzejewskiego (i nie 
tylko), szkło artystyczne, 
świecznik,

•	 prywatny koncert Wójta 
Marcina Filipiaka (i nie 
tylko), zestawy obiado-
wy i kawowe, zestaw do 
aromaterapii, vouchery 
na: koloryzację włosów, 
odbudowę i regenerację 
włosa, sesję fotograficz-
ną, tatuaże, wymianę 
opon.

30 NA 30 ZA 30
Z okazji jubileuszowego 

Finału WOŚP zapraszamy 
do licytacji 30 pamiątko-
wych „Liści Dębu z Dąbro-

wy Biskupiej”. 15 Liści bę-
dzie licytowanych podczas 
Finału WOŚP. Cena wywo-
ławcza każdego 30,00 zł.

SERDUSZKOWY TORT
W czasie spotkania

w ramach 30. Finału WOŚP 
będziemy licytować 30 ka-
wałków pysznego tortu.
Cena wywoławcza każdej 
porcji to 30,00 zł.

O godzinie 20.00 zapro-
simy na degustację jubile-
uszowego tortu 30 osób,
które wylicytują porcje.

Sztab WOŚP działający przy GOKSIR w Dąbrowie Biskupiej  
spacerem nordic walking zainaugurował 30. finał WOŚP
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28  STYCZNIA 
1777 - pruski budowniczy  

Gottfried Dornstein wykonał 
projekt i kosztorys odbudowy 

kościoła św. Franciszka  
w Inowrocławiu. 

1861 - powstało Towarzystwo 
Rolnicze Inowrocławsko-Strze-
leńskie, pierwsza pod zaborem 

pruskim polska organizacja 
na Kujawach. 

1945 - w Inowrocławiu zawią-
zał się Komitet Polskiej Partii 
Robotniczej, którego sekreta-
rzem został Kazimierz Kubski. 

29  STYCZNIA 
1362 - podczas pobytu w Ino-

wrocławiu król Kazimierz 
Wielki wystawił akt rozdziela-
jący dziedzictwa dwóch wiel-

możów kujawskich - braci  
Wojciecha i Hektora z rodu 

Leszczyców. 
30  STYCZNIA 

1879 - zmarł Michał Levy  
(ur. 1807), inowrocławski ku-
piec i przemysłowiec narodo-
wości żydowskiej, jeden z pio-
nierów industrializacji Kujaw 
Zachodnich. Prowadził pry-

watne poszukiwania złóż soli. 
31  STYCZNIA 

1901 - w Jacewie urodził się An-
toni Fiutak, redaktor „Dzien-

nika Kujawskiego”, później du-
chowny. W okresie nauki 

w gimnazjum inowrocławskim 
był przewodniczącym koła To-
warzystwa Tomasza Zana. Zgi-

nął w Dachau w 1942 r. 
1989 - zmarł Zygmunt Gajtkow-
ski (ur. 1909), znany nauczyciel 

biologii w Liceum Jana  
Kasprowicza w Inowrocławiu. 

1  LUTEGO 
1881 - zmarł Adam Ignacy Bu-
dziński (ur. 1813), powstaniec 

1848 r. i 1863 r., długoletni 
radny miejski i współorganiza-

tor Banku Ludowego. 
1945 - kierowniczką Publicznej 
Szkoły Powszechnej nr 2 w Ino-
wrocławiu została Maria Stem-
powa (1905-1991), która przez 
blisko 25 lat prowadziła tę pla-
cówkę, nadając jej wzorcowy 

charakter. 
2  LUTEGO 

1878 - urodziła się Justyna 
z Trzcińskich Wichlińska, 

znana działaczka społeczna 
i narodowa z Tuczna,  

założycielka „Bursy Ziemi Ku-
jawskiej” w Inowrocławiu 

(1920). Zmarła w Warszawie 
w 1964 r. 

1970 -  w Szczecinie zmarł  
dr Józef Krzymiński jr (ur. 

1895), lekarz w Bydgoszczy 
i Szczecinie, uczestnik po-
wstania wielkopolskiego 

w Inowrocławiu, wojny pol-
sko-bolszewickiej i powstania 

warszawskiego. 
3  LUTEGO 

1887 - w Inowrocławiu urodził 
się Kazimierz Greger, kupiec 

i fotograf, od 1910 r. właściciel 
znanego w Poznaniu składu 

aparatów fotograficznych, re-
daktor „Wiadomości Fotogra-

ficznych”. Zmarł w 1967 r. 
w Warszawie.

                KALENDARIUM 

Minęło 837 lat od pierwszej 
wzmianki o Inowrocławiu. 
Dlatego 21 stycznia obchodzi-
liśmy wspólnie imieniny na-
szego miasta. 

Wydarzenie rozpoczęło się 
od otwarcia przez Prezydenta 
Inowrocławia Ryszarda Brejzę 
wystaw w Teatrze Miejskim. 
Pierwsza z nich prezentowała 
oblicza miasta o różnych po-
rach roku. Zdjęcia wykonał Je-
rzy Łaganowski, który prowa-
dzi blog „Kroniki Inowrocła-
wia” i aktywnie promuje Ino-
wrocław. 

Drugą wystawę, którą po-
dziwiali mieszkańcy, stwo-
rzyły prace Moniki Szczepan-
kiewicz, lokalnej artystki. 
W Galerii zawisły przepiękne 
dzieła ukazujące ulubione 
zwierzęta autorki.  

Dyrektor Kujawskiego 
Centrum Kultury Tomasz Ma-
liszewski podziękował auto-
rom wystaw za współpracę. 

Uczestnicy wydarzenia 
otrzymali bezpłatnie album 
„Inowrocław na fotografii”, 
wydany przez Miasto Inowro-
cław na okoliczność tego 
pięknego święta, który zapre-
zentowała Adriana Szyma-

nowska, Naczelnik Wydziału 
Kultury, Promocji i Komuni-
kacji Społecznej UM w Ino-
wrocławiu. 

Wisienką na imienino-
wym torcie był występ kaba-
retu K2, który zaprezentował 
swój nowy program „Jedziemy 
po bandzie!”.  

Tym radosnym akcentem 
zakończono uroczystości imie -
ni nowe miasta.  

Goście naszego miasta 
chętnie robili sobie zdjęcia 
przy żaczkach oraz Królowej 
Jadwidze, które były przy-
ozdobione w szarfy w kolo-
rach Inowrocławia.      
(UM)                                                                   

IMIENINY MIASTA JUŻ ZA NAMI
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70-letni inowrocławianin Ja-
nusz Graczyk dostał się 
do bardzo popularnego pro-
gramu TVP 2 - The Voice Se-
nior.  Publiczności i jurorce 
Maryli Rodowicz bardzo 
spodobało się jego wykona-
nie utworu Krzysztofa Kraw-
czyka i Gorana Bregovicia 
„Mój przyjacielu”. 

Telewizyjna „Dwójka” w so-
botę wyemitowała odcinek 
z udziałem energicznego ino-
wrocławianina (nagrania od-
były się w sierpniu 2021 roku). 

Liczył na cztery fotele 
Przed wykonaniem piosenki 
Krawczyka i Bregovicia 70-latek 
liczył, że odwrócą się wszyscy 
jurorzy. Ostatecznie jego głos 
spodobał się Maryli Rodowicz. 
Znalazł się w jej sześcioosobo-
wej drużynie.  

Zbyt późno rockową duszę 
w inowrocławianinie odkrył 
Piotr Cugowski, który długo ża-
łował, że nie zdecydował się 
odwrócić fotela w kierunku wo-
kalisty z Kujaw.  

70-latek będzie walczył 
w kolejnym etapie show. Jak 

wypadnie? Czy dostanie się 
do tzw. muzycznych bitew? 
Przekonamy się niebawem.  

Aktorstwo czy piosenka? 
Janusz Graczyk jako nastolatek 
chciał zostać aktorem. Rozwi-
jał jednak talenty muzyczne. 
Ukończył średnią szkołę mu-
zyczną w klasie kontrabasu.  

Po maturze podjął pracę 
na PKP. Z koleją związał się 
na prawie 10 lat. Był dyżurnym 
ruchu, a przez dwa lata także 
kierownikiem klubu „Kolejarz”. 

Nie zapomniał o muzyce. 
Wraz z kolegami założyli zespół. 
Grali najpierw w rodzinnym Ino-
wrocławiu, a później występo-
wali m.in. w Bydgoszczy i Pile. 

Janusz Graczyk podjął 
pracę jako instruktor muzyczny 
w gminnym ośrodku kultury. 
Był również nauczycielem mu-
zyki w szkole podstawowej 
i szkole muzycznej. Obecnie 
śpiewa głównie dla kuracjuszy. 
W poprzedniej edycji The Voice 
Senior zbyt późno wysłał zgło-
szenie. Tym razem nie popełnił 
już tego błędu.  

Jego córka Paulina Janiak 
i zięć Dawid Janiak także od lat 

są związani z muzyką. Dawid 
jest bardzo popularny na Śląsku. 

O programie 
The Voice Senior to program, 
którego uczestnicy - najmłodsi 
mogą mieć 60 lat - dzielą się 
z publicznością swoimi życio-
wymi historiami i doświadcze-
niami. Stając na wielkiej scenie 

mówią, że spełniają swe marze-
nia. I pokazują, że na nic w ży-
ciu nie jest za późno. 

Wokalne występy senio-
rów oceniają jurorzy: Alicja Ma-
jewska, Maryla Rodowicz, Wi-
told Paszt i Piotr Cugowski. 

Każdy sezon „The Voice 
Senior” składa się z trzech eta-
pów. Pierwszy to „Przesłucha-

nia w ciemno”, w których każdy 
z trenerów musi skompletować 
swoją 6-osobową drużynę.  

Następnie odbywają się 
półfinały – z 24 uczestników 
do finału przechodzi ósemka 
wybrana przez trenerów. W od-
cinku finałowym głosami wi-
dzów wyłoniony zostanie zwy-
cięzca edycji.                                     (DM)

INOWROCŁAWIANIN JANUSZ 
GRACZYK W THE VOICE SENIOR
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18 stycznia na terenie gminy 
Gniewkowo doszło do kra-
dzieży drzwi pochodzących 
od samochodów różnych ma-
rek. Sprawca pod osłoną nocy 
z terenu posesji, na której znaj-
dowały się skupowane części 
i elementy samochodowe, wy-
niósł pięć sztuk drzwi wartości 
2 tysięcy złotych. 

- Gniewkowscy mundu-
rowi już podczas przyjmowa-
nia zgłoszenia o przestępstwie 
ustalili, że w sprawę może być 
zamieszany bliski sąsiad okra-
dzionego mężczyzny, co się 
wkrótce potwierdziło. Fak-
tycznie na jego posesji ujaw-
nione zostały dwie sztuki 
drzwi z pięciu skradzionych. 
Ponadto podejrzewany o kra-
dzież 37-letni mężczyzna pró-
bował skradzione mienie 

sprzedawać w punkcie skupu 
złomu, gdzie ostatecznie 
do transakcji nie doszło - infor-
muje asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu.  

Policjanci zatrzymali męż-
czyznę do wyjaśnienia i zebrali 
dowody przeciwko niemu.  
20 stycznia usłyszał on zarzut 
kradzieży. Z uwagi na to, że 
przestępstwo które popełnił 

było kolejnym, mężczyzna od-
powie w warunkach recy-
dywy. Oznacza to, że grozi mu 
teraz podwyższona kara, czyli 
do 7 i pół roku więzienia. 
(DM)                                                           

RECYDYWISTA KRADŁ 
SAMOCHODOWE DRZWI

Policjanci z Gniewkowa za-
trzymali mężczyznę, któ-
rego łupem padły samocho-
dowe drzwi. Część skradzio-
nego mienia została odzy-
skana, a sprawca odpowie 
w warunkach recydywy.
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„SŁONE” MANDATY
Praktycznie nie ma dnia, by 
inowrocławscy policjanci 
nie ujawnili rowerzysty 
po alkoholu. Są oni zagroże-
niem dla siebie i innych, stąd 
„słone” mandaty dla nich.  

W sobotę w zaledwie trzy go-
dziny, policjanci wydziału pa-
trolowo-interwencyjnego ujaw-
nili trzech rowerzystów, którzy 
jechali po alkoholu. Nie było tłu-
maczenia, gdy patrole ustaliły, 
że popełnili wykroczenia. 

Ulicą Poznańską w Ino-
wrocławiu jechał 49-latek, 
który miał 1,32 promila alko-
holu w organizmie. Na ul. Mą-
tewskiej patrol zauważył męż-
czyznę, który w sposób niepo-

kojący kierował rowerem. Ten 
miał ponad 1 promil alkoholu. 
Na ul. Andrzeja 56-latek podró-
żował rowerem mając 0,3 pro-
mila alkoholu. 

Dwaj pierwsi amatorzy ro-
werowej jazdy zostali ukarani 
przez policjantów mandatami 
w wysokości 2500 zł każdy. 
Trzeci z nich z uwagi na to, że 
był po użyciu alkoholu dostał 
mandat w kwocie 1000 zł. 

Zmodyfikowany taryfika-
tor zmienił wysokość manda-
tów dla cyklistów. Dlatego rada 
dla tych, którzy zimą wycią-
gnęli rowery. Kara jest do-
tkliwa. Często wysokość man-
datu przewyższa wartość ro-
weru. Nie ryzykuj!                     (DM)                         

EPIDEMIA TRWA
Policjanci kontynuują kon-
trole związane z obowiązu-
jącymi obostrzeniami epi-
demicznymi. Sprawdzane są 
placówki handlowe, środki 
zbiorowego transportu 
i inne wymienione w przepi-
sach miejsca. Nie wszyscy 
stosują się do tego, by zakry-
wać usta i nos. 

- W ciągu kilku dni (21-23 stycz-
nia) na terenie powiatu inowro-
cławskiego patrole skontrolo-
wały 277 placówek handlo-
wych i 198 innych obiektów 

oraz 25 środków transportu. 
Osoby, które nie miały zasłonię-
tych ust i nosa odpowiedzą 
za popełnione wykroczenia: 69 
osób zostało ukaranych man-
datami karnymi, a wobec 9 zo-
stały skierowane wnioski 
o ukaranie - mówi asp. szt. Iza-
bella Drobniecka z KPP w Ino-
wrocławiu. - Dostosujmy się 
do obostrzeń i zasłaniajmy usta 
i nos w miejscach, gdzie jest to 
obowiązkowe. Chrońmy za-
równo siebie jak i innych. Poli-
cyjne kontrole są prowadzone 
każdego dnia.                                       (DM)                                                              
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NOWA METODA 
DZIAŁANIA 
OSZUSTÓW

Oszuści kolejny raz próbują 
wyłudzać pieniądze metodą 
„na wnuczka”. Tym razem 
wykorzystują legendę „na ko-
ronawirusa”.  

Dzwonią głównie do starszych 
osób podając się za członka ro-
dziny, który zachorował na Co-
vid i jest w bardzo złym stanie. 
Po chwili do rozmowy wkra-
cza rzekomy lekarz, który po-
twierdza tę sytuację wskazu-
jąc na pilną potrzebę wdroże-
nia terapii ratującej życie. 

- Informując o konieczno-
ści poniesienia sporych nakła-
dów finansowych próbują wy-
łudzić pieniądze żerując na do-
brym sercu rozmówcy i jego 
strachu o życie swoich najbliż-
szych. Chcąc wymusić szybką 
reakcję wywierają słowną pre-
sję na starszych osobach. By 
osiągnąć swój cel potrafią pła-
kać do słuchawki czy wręcz 
krzyczeć na rozmówcę, który 
nie chce przekazać im pienię-
dzy - podkreślają policjanci 
z Inowrocławia.  

Pamiętajmy, że żaden pa-
cjent chory na COVID-19 nie 
musi płacić za swoje leczenie. 
Zarówno diagnostyka, pobyt 
w szpitalu jak i podawane leki 
są darmowe.                                                          (DM)                                                          

Interwencja mundurowych 
wynikała ze zgłoszenia pocho-
dzącego od innego kierowcy, 
który powiadomił służby 
o tym, że jadącą tą drogą cięża-
rówką  prawdopodobnie jest pi-
jany. Policjanci z posterunku 
w Nowej Wsi Wielkiej zauwa-
żyli opisany pojazd. Gdy tylko 
ten zatrzymał się w zatoczce 
autobusowej, patrol podbiegł 
do kierowcy i odebrał mu klu-
czyki. Mężczyzna bełkotał 
i z opóźnieniem reagował 
na zadawane przez policjantów 
pytania. Kontrola stanu trzeź-

wości wykazała u niego ponad 
dwa promile alkoholu w orga-
nizmie. 

Na miejsce interwencji 
dotarł także kierowca, który 
zaalarmował o całej sytuacji. 
Opowiedział on policjantom 
o niebezpiecznych ma-
newrach ciężarówki. Także 
o tym, że samochód jechał 
od jednej krawędzi jezdni 
do drugiej.  

W Jaksicach przejechał 
na czerwonym świetle, by na-
stępnie, kawałek dalej, zje-
chać na pobocze i uderzyć 
w drzewo. Kierowca, pomimo 
uszkodzeń pojazdu, kontynu-
ował jazdę. W miejscowości 
Tarkowo Dolne z samochodo-
wej naczepy zaczęły nawet 
wypadać przedmioty. 

Mundurowi zatrzymali 
prawo jazdy 31-latka, a on sam 
trafił do policyjnego aresztu, 
gdzie trzeźwiał. Uszkodzoną 
ciężarówkę z wyrwanym meta-
lowym skrzydłem drzwi poli-
cjanci przekazali właścicielowi 
firmy transportowej. 

19 stycznia funkcjonariu-
sze przesłuchali zatrzymanego 
mężczyznę w charakterze po-
dejrzanego. Okazało się, że 
w takim stanie zamierzał doje-
chać z towarem aż do Niemiec. 

31-latek odpowie za kiero-
wanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości. Kodeks karny za ta-
kie przestępstwo przewiduje 
karę do 2 lat pozbawienia wol-
ności. Sąd może również orzec 
zakaz prowadzenia pojazdów 
nawet na kilka lat.                       (DM)                              

Patrol z posterunku w Złot-
nikach Kujawskich unie-
możliwił dalszą jazdę kieru-
jącemu autem DAF z na-
czepą i towarem.
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SZARŻOWAŁ NA DRODZE CIĘŻARÓWKĄ

REKLAMA 0010407805

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego

Działając na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

niniejszym informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 oraz 

alei Ratuszowej 38, a także zamieszczeniu na stronie internetowej 

Powiatu Inowrocławskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej 

Powiatu Inowrocławskiego ogłoszenia o I przetargu pisemnym 

nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
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NA TROPIE POSZUKIWANYCH 
 

24 stycznia dzielnicowi z Kru-
szwicy podczas służby zauwa-
żyli spacerującego po Kobylni-
kach mężczyznę. Ten wydał im 
się podobny do poszukiwanego 
za kradzież z włamaniem miesz-
kańca gminy Kruszwica. Legity-
mowanie i dokładne sprawdze-
nie dowiodło, że to faktycznie 

ten właśnie 24-letni mężczyzna, 
który ma do odbycia karę pozba-

wienia wolności roku i 2 mie-
sięcy. Policjanci zatrzymali go, 
a następnie przewieźli do wy-

znaczonego zakładu karnego. 25 
stycznia nad ranem dzielnicowi 
na terenie miejscowości Piecki 
zatrzymali 21-letniego miesz-
kańca gminy. Powodem inter-

wencji było to, że nie zapłacił on 
w terminie grzywny w kwocie 

tysiąca złotych. Gdy tylko wpadł 
w ręce policjantów, by ustrzec się 
od aresztu, od razu znalazła się 
u niego gotówka, którą wpłacił 
na konto sądu jako zaległą karę. 

SKUTECZNE PATROLE 
14 i 15 stycznia„patrolówka” 
z Inowrocławia zatrzymała 
dwóch mężczyzn w wieku  
26 i 40 lat. Byli poszukiwani 

do odbycia kary pozbawienia 
wolności. Jednego z mężczyzn 
(26 lat) patrol wychwycił, gdy 

tylko w piątek nad ranem 
przed godz. 5.00 wyszedł ze swo-
jego mieszkania w centrum mia-
sta. Nie spodziewał się, że poli-
cjanci momentalnie doskoczą 

do niego i zatrzymają. Mężczyzna 
był poszukiwany za kierowanie 
pojazdem po alkoholu i innych 
środkach odurzających. Już roz-
począł odbywanie siedmiu mie-

sięcy więzienia. Drugi z męż-
czyzn (40 lat) wpadł podczas in-

terwencji. Patrol otrzymał sygnał, 
że w mieszkaniu przy jednej z ulic 
jest awantura. Wizyta munduro-
wych poskromiła awanturnicze 
zachowania, ale też skutkowała 

zatrzymaniem mężczyzny, który 
jak się okazało miał do odbycia 
karę dwóch miesięcy aresztu 

w związku z udziałem we wła-
maniu. Obaj inowrocławianie już 

odbywają swoje wyroki w wy-
znaczonych zakładach karnych.

                    NA SYGNALE

W Toruniu odbyło się przeka-
zanie pojazdu osobowego 
z Zakładu Karnego w Inowro-
cławiu na rzecz Caritas Diece-
zji Toruńskiej.  

Przekazania dokonał poseł Ma-
riusz Kałużny, który wręczył akt 
przekazania pojazdu Opel Corsa 
ks. Danielowi Adamowiczowi, 
Dyrektorowi Caritas Diecezji To-

ruńskiej. W uroczystości uczest-
niczyli także: płk Andrzej Gniot, 
Dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej w Bydgoszczy oraz 
ppłk Magdalena Zwierzchow-
ska, Dyrektor Zakładu Karnego 
w Inowrocławiu. 

Przekazany samochód to 
używany w służbie przez funk-
cjonariuszy i pracowników 
wchodzących w skład Działu Do-

zoru Elektronicznego Opel Corsa 
z silnikiem benzynowym o po-
jemności 1,4 dm3 z 2018 roku za-
rejestrowany na dwie osoby, 
w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym, który nie wymaga żad-
nych nakładów finansowych.  

Oznacza to, że po dokona-
niu niezbędnych formalności 
od razu będzie mógł służyć lokal-
nej społeczności przez kolejne 

lata. Wraz z pojazdem przeka-
zano komplet opon zimowych, 
kluczyki i kartę pojazdu. 

31 grudnia samochód za-
kończył służbę w Zakładzie Kar-
nym w Inowrocławiu i teraz bę-
dzie służyć na rzecz mieszkań-
ców Torunia. Caritas Diecezji To-
ruńskiej będzie wykorzystywał 
samochód do działań związa-
nych z działalnością misyjną Ca-

ritas polegającą na pomocy kilku 
tysiącom osób korzystających 
z Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy, burs szkolnych, 
noclegowni, ośrodków adapta-
cyjnych, świetlic i jadłodajni. Ta-
kich obiektów w diecezji jest kil-
kanaście. Pojazd posłuży 
do przemieszczania się pracow-
nikom świadczącym pomoc po-
między obiektami.                      (DM) 

PRZEKAZALI POJAZD SŁUŻBOWY

Konkurs telefoniczny z okazji 
Dnia Babci i Dziadka spotkał 
się z zainteresowaniem dzieci. 
One właśnie troszcząc się 
o swoich kochanych dziadków 
postanowiły zachęcić ich 
do noszenia odblasków.  

Policjantki promujące działania 
profilaktyczne: st. asp. Justyna 
Piątkowska i asp. szt. Izabella 
Drobniecka zaproponowały dla 
dzieci konkurs telefoniczny 
pod tytułem „Babciu, Dziadku 
bądź dla mnie odblaskowy”. 

20 stycznia dzieci, które 
zadzwoniły na wskazany nu-
mer, miały za zadanie opowie-
dzieć, co oprócz życzeń powie-
dzą swoim kochanym dziad-

kom. Chodziło o tematykę bez-
pieczeństwa w ruchu drogo-
wym i zachęcenie babci 
i dziadka do korzystania z ele-
mentów odblaskowych. Po-
nadto trzeba było powiedzieć 
co odblaski powodują. 

Dzieci wykazały się dużą 
wiedzą na temat zasadności 
noszenia odblasków. Dzień 
później w Komendzie Powiato-
wej Policji w Inowrocławiu: Zu-
zia, Marysia, Antek i Nikodem 
otrzymali upominkowe paczki. 
W nich również znalazły się od-
blaskowe zestawy, które dzieci 
przekażą niebawem swoim 
dziadkom. Upominki ufundo-
wał Powiat Inowrocławski.                     
(DM) 

W TROSCE O BABCIE 
I DZIADKÓW 
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4 stycznia przypada Świa-
towy Dzień Środków Maso-
wego Przekazu. Policyjny 
quiz z wiedzy o stronie inter-
netowej policji został roz-
strzygnięty. Laureaci ode-
brali upominki. 

Policja jest formacją, która rów-
nież prowadzi działalność pra-
sowo-informacyjną między in-
nymi poprzez swoją stronę in-
ternetową. Służy ona do prze-
kazywania mieszkańcom 
wielu informacji.  

Dlatego w ramach zainte-
resowania tym nośnikiem poli-
cyjnej informacji został ogło-
szony konkurs, który zawierał 
dwanaście pytań właśnie 
o stronie internetowej Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu. 

Spośród nadesłanych kart 
pracy i udzielonej największej 
liczby prawidłowych odpowie-
dzi, drogą losowania zostało 
wyłonionych pięć osób.  

Zwycięzcami zostali: Mar-
tyna Gliszczyńska (zdobyła 12 

punktów), Marta Szwed, Elż-
bieta Karmowska, Joanna 
Noga, Zuzanna Olejniczak 
(wszystkie po 11 punktów). 

Policjantki, które były ini-
cjatorkami konkursu - asp. szt. 
Izabella Drobniecka i st. asp. Ju-
styna Piątkowska - wręczyły 
laureatkom paczki z upomin-
kami. Ich fundatorem był Po-
wiat Inowrocławski. 

Gratulujemy i zachęcamy 
wszystkich do odwiedzania po-
licyjnej strony: inowroclaw. 
policja.gov.pl.                                (DM) 

ZNAKOMICIE ROZWIĄZALI QUIZ
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REKLAMA 0010408153

Wójt 
Gminy Rojewo

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Rojewo 

oraz na stronie internetowej 
www.bip.rojewo.pl 
został zamieszczony 

wykaz nieruchomości 
przeznaczonych 

do sprzedaży 

położonych w miejscowości 
Jaszczółtowo.
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Wyniki 
Jedna Miłość - KKS Antman 
Inowrocław 68:65 (15:15, 14:12, 
27:17, 12:21), Bartłomiej Hałas 27 
(3), Krzysztof Sikora 14 (2), Mar-
cin Sikora 10, Przemysław Na-
wrocki 7 (1), Krzysztof Zmudziń-
ski 7 (1), Robert Matuszak 3 (1) - 
Szymon Kapeja 16 (2), Radosław 
Antczak 15 (1), Kamil Maciejew-
ski 11 (1), Paweł Popowski 10 (2), 
Piotr Cieślik 5 (1), Michał Nie-
wiadomski 4, Piotr Jany 4 (1), 
Łukasz Ogrodowski 0, Artur 
Mazur 0, Mikołaj Przygodziński 
0, Krzysztof Piotrowski 0.  

Pogoń II Mogilno - Pra-
ziomki 83:76 (21:21, 24:22, 17:16), 
Mateusz Redmann 19, Damian 
Kolczyński 18 (2), Andrzej Kostuch 
17 (2), Mateusz Tojek 14, Wojciech 
Kaczmarek 11 (3), Dominik Nowa-
kowski 4, Michał Latocha 0 - Mar-
cin Chmielewski 23 (1), Tomasz 
Pytyński 18 (1), Kacper Rudnicki 14 
(4), Michał Mierzwicki 13 (1), Jakub 
Frontczak 6, Krzysztof Grajek 2, 
Robert Olszak 0; 

Solno - Oldbojsy 80:62 
(21:15, 24:20, 15:12, 20:15), Ma-
teusz Walczak 25 (3), Damian 
Szałkiewicz 17, Łukasz Sitar-
czyk 13, Krystian Woźniak 12 

(2), Sebastian Meyer 9, Paweł 
Mróz 4 - Piotr Wiśniewski 19, 
Bartosz Mróz 14, Mariusz Ma-
rula 12 (4), Maciej Baranowski 9 
(3), Bartosz Pilarczyk 6, Filip 
Dybicz 2, Szymon Pawlak 0; 

Violinex - Draft Team 59:52 
(14:8, 13:16, 11:13, 21:15), Woj-
ciech Klarys 19 (4), Piotr Śmiej-
kowski 10, Paweł Książek 9, Ma-
rek Śmiejkowski 9 (2), Zbigniew 
Śmiejkowski 6, Jacek Lewan-

dowski 4, Mikołaj Śmiejkowski 
2 - Dominik Augustyniak 13, Jan 
Mieszkowski 10 (1), Łukasz Po-
turalski 9 (3), Bartosz Kolczyń-
ski 8 (1), Rafał Pilachowski 8, 
Marcin Oliwkowski 4, Michał 
Garbin 0, Paweł Tomkiewicz 0, 
Michał Willamowski 0. 

Tabela po siedmiu meczach 
1. Jedna Miłość 13 punktów,  
2. KKS Antman 13, 3. Solno 11, 

4. Pogoń II Mogilno 10, 5. Old-
bojsy 10, 6. Violinex 9, 7. Pra-
ziomki 9, 8. Draft Team 8.  

Plan gier 
Niedziela: Praziomki - Draft 
Team (godz. 15), Solno - KKS 
Antman (16.30), Pogoń II - 
Jedna Miłość (18), Violinex - 
Oldbojsy (19.30) - mecze w hali 
OSiR przy ul. Rakowicza w ino-
wrocławskich Mątwach.     (DM)             

JEDNA MIŁOŚĆ LEPSZA OD KKS
Drugą rundę spotkań w tym 
roku rozegrali gracze OSiR Ba-
sket Ligi w Inowrocławiu. 

GÓRĄ FAWORYCI
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Inowrocławiu jest organiza-
torem wielu imprez sportowo-
rekreacyjnych w ramach akcji 
„Aktywne Ferie z OSiR”. 

W hali widowiskowo-sporto-
wej rozegrany został jedno-
dniowy turniej piłki nożnej 
drużyn amatorskich. 

Do zmagań przystąpiło 
dziewięć drużyn, które podzie-
lono na dwie grupy. W fazie 
grupowej drużyny grały syste-
mem „każdy z każdym“. Do ko-

lejnej fazy turnieju awansowały 
po dwie najlepsze ekipy.  

Ostatecznie po prawie pię-
ciu godzinach zmagań zwycię-
żyła drużyna Masters Team, 
która w finale po rzutach kar-
nych pokonała Wojak Team. 

Trzecie miejsce wywalczył 
zespół Międzygalaktycznych 
Wojowników Jedi.  

Na najlepsze trzy zespoły 
czekały puchary i nagrody rze-
czowe, a na wszystkie drużyny 
pamiątkowe dyplomy. 
(DM)                

FO
T.

 N
AS

ZE
 M

IA
ST

O

FO
T.

 O
SI

R 
IN

O
W

RO
ĆŁ

AW

Turniej siatkówki 
- W niedzielę zapraszamy 
do hali widowiskowo-sporto-
wej, gdzie o godzinie 9.00 roz-
pocznie się turniej siatkówki. 
Zespoły uczestniczące w roz-
grywkach dołożą swoje cegiełki 
na rzecz WOŚP. Zachęcamy 
do wspólnego kibicowania, 
przy okazji będzie można wes-
przeć inicjatywę Orkiestry. 
Osoby, które tego dnia przyjdą 
popływać w Krytej Pływalni” 
Wodny Park”, również będą 
mogły przekazać datek 
do puszki, która zostanie wysta-
wiona w pływalni - informują 
pracownicy Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Inowrocławiu. 

„Wielkie bieganie” 
Z kolei na Stadionie Miejskim 
im. Inowrocławskich Olimpij-
czyków przy ul. Wierzbiń-
skiego 2, o godz. 11.00 rozpocz-
nie się „Wielkie Bieganie”, które 
potrwa do godz. 12.00. Każdy 
uczestnik dorzuci się do skar-

bonki wolontariusza i wykona 
co najmniej jedno okrążenie 
stadionu.  

Licytacje 
Finał WOŚP to również licyta-
cje. W tym roku OSiR przekazał 
na aukcję pamiątkowy zestaw: 

koszulkę i torbę Piastowskiego 
Festiwalu Biegowego oraz t-shi-
rty I Biegu o zachodzie słońca 
i V Biegu Niepodległości. 

Osoba, która wygra, będzie 
mogła bezpłatnie wziąć udział 
w półmaratonie, biegu na 5 km 
lub biegu na 10 kg w ramach 

Piastowskiego Festiwalu Biego-
wego. I to z wybranym przez 
siebie, dowolnym numerem 
startowym. 

Link do aukcji: alle-
gro.pl/oferta/pakiet-voucher-i-
gadzety-sportowe-11727112867 
 (DM)                     

WOŚP NA SPORTOWO Z OSIR
Po raz kolejny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Inowrocławiu za-
gra z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy, tym razem 
dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i le-
czenia wzroku u dzieci.
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GRY W ROJEWIE
Dziewiątą kolejkę rozegrali 
uczestnicy halowej ligi piłkar-
skiej w Rojewie.  

Nadal na czele jest Dwór Bie-
siadny, który ma na koncie 
komplet punktów. 

Wyniki 
Dwór Biesiadny Rojewo - JKS 
Amnezja Jaksice 14:1, Mikołaj 
Ciejek 7, Paweł Stępień 2, Jaro-
sław Dąbrowski 2, Bartłomiej 
Bednarek 2, Damian Urbański - 
Damian Trzupek, Zimny Lech 
Liszkowo - EFCE Dżordże 11:5,  
Dariusz Jeliński 3, Tyberiusz 
Głogowski 3, Daniel Kobyłecki 
3, Marcin Kośka 2 - Patryk Gra-
czyk 2, Błażej Olejniczak, Adam 
Barczak, Rafał Olszewski, Po-

wer Team - OSP Rojewo 5:2, Ar-
kadiusz Czajka 3, Radosław 
Wiechecki 2 - Nikodem Łojew-
ski 2, Waleczni Płonkówko - Po-
goń Bydło 3:0 (walkower).  

Tabela po dziewięciu meczach 
1. Dwór Biesiadny 27 punktów, 
2. Zimny Lech 21, 3. Waleczni 
Płonkówko 21, 4. Power Team 
15, 5. OSP Rojewo 10, 6. EFCE 
Dżordże 9, 7. JKS Amnezja 4,  
8. Pogoń Bydło 0.  

Najlepsi strzelcy 
Mikołaj Ciejek 25 bramek, Mar-
cin Kośka 18, Patryk Graczyk 15, 
Marcin Wijata 14, Maciej Po-
światowski, Paweł Stępień, Ja-
rosław Dąbrowski i Daniel Ko-
byłecki po 11.                                   (DM)                           
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WALCZYŁA JULIA
Julia Oczachowska (ITT Go-
plania Inowrocław) starto-
wała w wielkopolskiej Sobo-
cie w turnieju Halowego Pu-
charu Polski 2022 w tenisie. 

W singlu Julka była faworytką 
zawodów. Została rozstawiona 
z jedynką. Pokonała Orianę 
Gniewkowską (Sopot Tenis 
Klub) 6:0, 6:3 i Rozalię Grusz-
czyńską (Wojnar Tennis Aca-
demy Kraków) 6:3, 6:2. W pół-
finale przegrała z późniejszą 
triumfatorką turnieju Aleksan-
drą Jeleń (WKT Mera War-
szawa) 4:6, 6:7 (3). 

Gra podwójna 
W zmaganiach w deblu Ocza-
chowska i Karolina Jaśkiewicz 
(UKS Omega Smolec) były naj-
wyżej rozstawione. Zajęły dru-
gie miejsce.  

Wygrały z Adrianną Kku-
ską (KKT Wrocław) i Joanną 
Strzelecką (Toruńska Akade-
mia Tenisowa) 6:3, 3:6, 10:4 
oraz Gruszczyńską i Laurą Ko-
ralnik (Mera) 6:4, 6:0. 

W finale nie sprostały Oli 
Jeleń i Aleksandrze Wierzbow-
skiej (KS Dragon Tennis Team 
Pro Kraków) 1:6, 1:6.                
(DM)                
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Codziennie w godz. 15-16  
i 19-19.30 odbywać się będzie 
przerwa, podczas której prze-
prowadzana będzie konserwa-
cja tafli lodu. Przy „Lodolandii” 
Inowrocław działa wypoży-
czalnia łyżew, dostępne są rów-
nież popychacze - pingwiny, 
które ułatwiają naukę jazdy 
najmłodszym. 

Nauka jazdy na łyżwach 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Inowrocławiu prowadzi rów-
nież naukę jazdy na łyżwach 
dla dzieci w ramach „Aktyw-
nych Ferii z OSiR”. Zapisy: tel. 
52 3555355, 531995335, e-mail: 
marketing@osir.inowroc-
law.pl. Ponadto w okresie zimo-
wych wakacji, od poniedziałku 
do piątku, młodzi inowrocła-
wianie mogą bezpłatnie korzy-
stać z obiektu w godz. 13-15. 

Cennik „Lodolandii” 
Korzystanie z lodowisk: jazda 
indywidualna w dni powsze-

dnie - ulgowy 4 zł, normalny  
5 zł za godzinę; jazda indywi-
dualna w soboty, niedziele 
i święta - ulgowy 5 zł, normalny 
6 zł za godzinę; nauka jazdy 
na łyżwach 100 złotych 
za osobę za 10 godzin; korzysta-
nie z obiektu na wyłączność 
(godzina lub wielokrotność go-

dziny) 200 zł za godzinę;  wy-
pożyczenie łyżew: ulgowy 5 zł, 
normalny 6 zł za godzinę, wy-
pożyczenie kasku ulgowy 3 zł, 
normalny 4 zł za godzinę, wy-
pożyczenie kija hokejowego 
wraz z krążkiem (tylko i wy-
łącznie w przypadku wynajmu 
obiektu na wyłączność) 4 zł 

za godzinę; wypożyczenie 
sprzętu do nauki jazdy na ły-
żwach (popychacz) 5 zł za go-
dzinę, wypożyczenie łyżew dla 
szkół 3 zł za godzinę, wypoży-
czenie kasku dla szkół 2 zł 
za godzinę, ostrzenie łyżew 8 zł 
za godzinę. 
(DM)      

„LODOLANDIA” OTWARTA
20 stycznia przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Inowrocławiu 
zostało otwarte lodowisko 
„Lodolandia”. Czynne jest 
od poniedziałku do piątku  
w godz. 8-22 oraz w soboty, nie-
dziele i święta w godz. 10-22.

FO
T.

 M
AG

DA
LE

N
A 

PI
N

DE
L

REKLAMA 0010389073

POMOC
CAŁODOBOWA
tel. 52 351 02 36

e-mail: biuro@sotor.pl

www.sotor.pl
ul. Sobieskiego 23

Gniewkowo



KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

16 PIĄTEK, 28 STYCZNIA 2022

ROZRYWKA


