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Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. 
Opatrzności Bożej, gdzie odprawiona zo-
stała msza święta, a sam sztandar został 
poświęcony. Była to podniosła uroczy-
stość z udziałem orkiestry górniczej 
i chóru Pro-Arte. Eucharystii przewodni-
czył ksiądz prałat Leszek Kaczmarek. 

W uroczystości brali udział m.in. 
Zarząd Powiatu Inowrocławskiego 
na czele ze Starostą Wiesławą Pawłow-
ską, radni powiatowi z Przewodniczą-
cym Markiem Mieszko Gerusem, sa-
morządowcy, dyrektorzy placówek i in-
stytucji, przedstawiciele służb mundu-
rowych i mieszkańcy. 

Były też poczty sztandarowe szkół 
i instytucji oraz asysta, którą tworzyli 
uczniowie klas mundurowych z pobli-
skiego „Chemika”. 

Fundatorami sztandaru są mia-
sta i gminy z terenu Powiatu: Miasto 
Inowrocław, Gminy: Gniewkowo, Ja-
nikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, 
Inowrocław, Złotniki Kujawskie i Dą-
browa Biskupia. 

Gwoździe pamiątkowe w drzewiec 
sztandaru wbijali: Zastępca Prezydenta 

Miasta Inowrocławia Wojciech Piniew-
ski, Burmistrz Gniewkowa Adam Stra-
szyński, Burmistrz Kruszwicy Dariusz 
Witczak, Burmistrz Pakości Zygmunt 
Groń oraz Zastępca Burmistrza Roża Sie-
lecka, Burmistrz Janikowa Andrzej Brze-
ziński, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia 
Marcin Filipiak, Wójt Gminy Inowro-
cław Tadeusz Kacprzak, Wójt Gminy 
Rojewo Rafał Żurowski i Wójt Gminy 
Złotniki Kujawskie Witold Cybulski. 

W uroczystości wzięli też udział 
m.in. Przewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego Elż-
bieta Piniewska oraz Bogdan Wojtko-
wiak - wieloletni pracownik Starostwa 
Powiatowego, kierownik Biura Rady Po-
wiatu, regionalista. 

Sztandar z rąk Przewodniczącego 
Rady Powiatu Inowrocławskiego Marka 
Mieszka Gerusa wręczającego go w imie-
niu fundatorów, odebrała Starosta Wie-
sława Pawłowska. - W imieniu społecz-
ności lokalnej przyjmujemy sztandar Po-
wiatu Inowrocławskiego jako symbol 
tożsamości wspólnoty, godności i po-
winności samorządowej, najwyższych 

wartości i fundament pracy samorządo-
wej oraz wspólnych dążeń i wzajemnego 
szacunku. Przyjmując sztandar przyrze-
kamy otaczać go czcią i dbać o to, by wła-
ściwym postępowaniem i rzetelną pracą 
dbać o dobro Naszej Ojczyzny, ku pożyt-
kowi Jej obywateli – takie ślubowanie 

złożyli Wiesława Pawłowska i Marek 
Mieszko Gerus. 

Sztandar Powiatu Inowrocław-
skiego to dwustronny płat, z godłem 
herbu RP na prawo od drzewca - 
na czerwieni. Na tej stronie znajduje się 
też czworokątne obramowanie srebrne 

w kształcie wieńca wawrzynowego. 
Na stronie na lewo od drzewca - koloru 
złotawego znajduje się herb Powiatu 
Inowrocławskiego otoczony potrój-
nym obramowaniem w kształcie wień-
ców wawrzynowych, haftowane złotą 
nicią o metalicznym pobłysku.

POWIAT INOWROCŁAWSKI MA SWÓJ SZTANDAR!
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Dzień 28 października 2022 r. zapisze się złotymi zgłoskami w historii Powiatu 
Inowrocławskiego. Na sesji Rady Powiatu nastąpiło nadanie sztandaru.
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Z POWIATU

Były Starosta Inowrocławski 
Leonard Maciejewski otrzy-
mał wyróżnienie przyznane 
przez Radę Powiatu Inowro-
cławskiego – Medal Hono-
rowy Powiatu Inowrocław-
skiego. To pierwsze takie od-
znaczenie przyznawane w hi-
storii Powiatu. 

Do odznaczenia nominował Le-
onarda Maciejewskiego Zarząd 
Powiatu Inowrocławskiego, 
uzasadniając tym, że w sposób 
szczególny przyczynił się on 
do gospodarczego, kultural-
nego i społecznego rozwoju Po-
wiatu Inowrocławskiego. 

- Cieszę się, że miałem jakiś 
wkład w tworzenie powiatu, 
który pozostał mi niezwykle bli-
ski – przyznał podczas uroczy-

stej sesji Rady Powiatu w dniu 
28 października 2022 r. Leonard 
Maciejewski, który był pierw-
szym Starostą Inowrocławskim. 
Odznaczenie wręczyli Starosta 
Inowrocławski Wiesława Paw-
łowska i Przewodniczący Rady 
Powiatu Inowrocławskiego Ma-
rek Mieszko Gerus. 

Leonard Maciejewski ob-
jął urząd starosty w wyniku re-
formy administracyjnej w 1999 
r., tworząc mocne podwaliny 
istnienia Powiatu Inowrocław-
skiego oraz inicjując jego suk-
cesywny rozwój. Funkcję spra-
wował przez 7 lat. 

Za jego kadencji w latach 
1999-2006 po raz pierwszy po-
zyskano środki unijne na sty-
pendia dla uczniów ówcze-
snych szkół ponadgimnazjal-

nych i studentów. Do znaczą-
cych osiągnięć należy zaliczyć 
m.in. rozpoczętą z pozytyw-
nym skutkiem restrukturyzację 
Domów Pomocy Społecznej. 

Zrealizowano także szereg 
inwestycji m.in. budowę sali 
widowiskowo-sportowej 
przy Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Kazimierza 
Wielkiego w Kruszwicy, na ba-
zie której powołano Powiatowy 
Młodzieżowy Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. W tym okresie do-
konano kompleksowego prze-
kształcenia placówek oświa-
towo-wychowawczych i opie-
kuńczych, w tym czterech Do-
mów Dziecka oraz prawidłowo 
wdrażano postanowienia zno-
welizowanej Karty Nauczyciela 
i systemu oświaty.

PORTRET I NIE TYLKO 

Już jutro zapraszamy na wer-
nisaż wystawy fotografii Sła-

womira Pietrzykowskiego 
,,Portret i nie tylko”, który 
rozpocznie się o godzinie 

17.00 w Muzeum im. Jana Ka-
sprowicza w Inowrocławiu. 

Będzie to pierwsza indywidu-
alna wystawa artysty. Zapre-

zentowanych zostanie 57 
prac. Będą to fotografie o te-

matyce przyrodniczej, makro-
fotografia oraz portrety, 

w tym prace wielokrotnie na-
gradzane i publikowane. Eks-
pozycja prezentowana będzie 
do 26 grudnia. Sławomir Pie-
trzykowski swoje zaintereso-
wania artystyczne realizuje 

w zakresie fotografii przyrod-
niczej, makrofotografii, por-
tretowej, tworzenia oryginal-

nych obrazów świata przy-
rody i nie tylko. Wstęp na wer-

nisaż jest bezpłatny. 
 

WIECZNIE ŻYWI 

 
W Młodzieżowym Domu Kul-

tury w Inowrocławiu dziś 
o godz. 17.00 odbędzie się kon-
cert „Wiecznie żywi”. Będzie 

poświęcony nieżyjącym już ar-
tystom sceny muzycznej. 

W ramach wydarzenia zapla-
nowano również wernisaż prac 
i wspomnienie Andrzeja Bro-

nieckiego, zmarłego niedawno 
instruktora plastyki w MDK. 

Wstęp na imprezę wolny. 
 

WOJSKOWA PRZYSIĘGA 

W jednostce wojskowej przy ul. 
Dworcowej w Inowrocławiu 
odbyła się uroczystość przy-

sięgi żołnierzy 8. Kujawsko-Po-
morskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej. Powiat Inowrocław-

ski na uroczystości reprezento-
wał Członek Zarządu Włodzi-

mierz Figas.

                          KRÓTKO

RREDAKTOR PROWADZĄCY 
 
Maciej Drabikowski  tel. 607 999 994 
drabikowskimaciej@gmail.com 
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Sebastian Pawłowski, uczeń 
klasy II b LO o profilu policyj-
nym w Zespole Szkół Che-
miczno-Elektronicznych im. 
Jana Pawła II w Inowrocławiu, 
wykazał się wzorową postawą. 

Uczeń stał na przystanku auto-
busowym w sąsiedztwie szkoły, 

gdy zorientował się, że niepeł-
nosprawna osoba w pobliżu po-
trzebuje pomocy. Działał bez 
wahania. Poszkodowanym 
okazał się pan na wózku inwa-
lidzkim, który po upadku stra-
cił przytomność. - Sebastian 
zachował zimną krew i postę-
pował zgodnie z zasadami 

udzielania pierwszej pomocy - 
informują dumni nauczyciele.  

Poszkodowany, gdy tylko 
poczuł się na siłach, przybył 
do szkoły, aby uścisnąć rękę 
Sebastiana. Przekazał także 
gratulacje dyrektor Dorocie 
Gliwińskiej oraz wychowaw-
czyni klasy Justynie Małetce.

DZIAŁAŁ BEZ WAHANIA

FO
T.

 C
H

EM
IK

Powiat Inowrocławski ogłosił 
dwa konkursy dla dzieci 
i młodzieży, w których mogą 
oni opisać swoją pasję spor-
tową lub zilustrować jesienne 
walory turystyczne regionu. 

Celem konkursu „Zainspiruj 
swoją pasją” , realizowanego 
w ramach kampanii Aktywny 
Powiat Inowrocławski, jest pro-
mowanie pasji sportowych i re-
kreacyjnych przez uczniów. 

- Tematyka konkursu do-
tyczy opisu swojej pasji związa-
nej ze sportem i rekreacją, 
w taki sposób, aby zaintereso-
wać nią swoich rówieśników – 
czytamy w regulaminie. 

Praca konkursowa zajmo-
wać powinna co najwyżej 
stronę maszynopisu. Należy ją 
przesłać do 18 listopada. 

Drugi z konkursów – pla-
styczny nosi nazwę „Jesień 
w Powiecie Inowrocław-
skim”, a jego celem jest pro-

mowanie wśród uczniów 
szkół podstawowych walo-
rów turystycznych Powiatu 
Inowrocławskiego, rozwija-
nie wśród dzieci i młodzieży 
umiejętności dostrzegania 
walorów krajoznawczych 
i kulturowych regionu oraz 
prezentacja ich plastycznych 
umiejętności. 

Konkurs polega na wyko-
naniu pracy plastycznej w do-
wolnej technice w formacie A4. 
Należy w niej nawiązać do tu-
rystycznych i kulturowych 
atrakcji Powiatu Inowrocław-
skiego, uchwyconych jesienią. 
Prace należy przekazać do 20 li-
stopada. 

Regulaminy obu konkur-
sów można znaleźć w Biule- 
tynie Informacji Publicznej  
Powiatu Inowrocławskiego 
na stronie www.bip.inowroc-
law.powiat.pl, w zakładce „Za-
łatwianie spraw – Wydział Kul-
tury i Promocji”.

CZAS NA KONKURSY 
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W 2022 r. Powiat Inowrocław-
ski po raz kolejny jest Realiza-
torem „Programu wyrówny-
wania różnic między regio-
nami III” finansowanego ze 
środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Celem strategicznym pro-
gramu jest wyrównywanie 
szans oraz zwiększenie do-
stępu osób niepełnosprawnych 
do rehabilitacji zawodowej 
i społecznej ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zamiesz-
kujących regiony słabiej rozwi-
nięte gospodarczo i społecznie. 

Kilka dni temu w gabine-
cie Starosty Wiesławy Paw-
łowskiej miało miejsce podpi-
sanie uroczystych umów 
z pierwszymi beneficjentami 
z terenu Powiatu Inowrocław-
skiego. Pierwsze umowy pod-
pisały: Gmina Inowrocław, 
Gmina Gniewkowo oraz Sto-
warzyszenie Pomocy Upośle-
dzonym Umysłowo. Kolejne 
umowy zostaną podpisane 
w najbliższych dniach. 

Łączna wartość pozyska-
nego przez Powiat Inowrocławski 
dofinansowania to 307 145,86 zł. 

Miasto Inowrocław za-
montuje windę dla niepełno-
sprawnych za kwotę 226 287,5 
zł (dofinansowanie 124 
458,12), Gmina Inowrocław 
dokona zakupu samochodu 9-
osobowego przystosowanego 
do przewozu osób niepełno-
sprawnych za kwotę 152 339,33 
(120 000 zł), Gmina Dąbrowa 
Biskupia zainwestuje w prze-
budowę budynku Urzędu 
Gminy na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych za kwotę 95 
598,45 zł (33 459,45 zł). 

Gmina Gniewkowo przy-
stosuje Urząd Miejski do potrzeb 
osób niepełnosprawnych po-
przez zakup tablicy tyflograficz-
nej i filmiku w języku migowym 
na stronę internetową. Koszto-
wać to będzie 14 937,99 zł (dofi-
nansowanie 5 228,29 zł), a Sto-
warzyszenie Pomocy Upośle-
dzonym Umysłowo będzie kon-
tynuowało remont warsztatu te-
rapii zajęciowej „Razem” 
za kwotę 30 000 zł (24 000 zł).

NOWE ŚRODKI 
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W przyszłym roku, 
dokładnie 4 lipca, minie 
80. rocznica tragicznej 
śmierci gen. broni Wła-
dysława Sikorskiego, 
Premiera Rządu Pol-
skiego na Uchodźstwie 
oraz Naczelnego Wodza. 
Pamiętna katastrofa 
w Gibraltarze pozostaje 
do dziś niewyjaśniona, nie 
ulega jednak wątpliwości, 
że zginął wybitny mąż 
stanu, związany z Kujawa-
mi. Powiat Inowrocław-
ski tę postać należycie 
uhonoruje.

Podczas ubiegłotygodnio-
wej sesji Rady Powiatu 
Inowrocławskiego zdecy-
dowano o  ustanowieniu 
2023 roku Rokiem Generała 
Władysława Sikorskiego. 
Inicjatorem uchwały była 
Komisja Edukacji, Promocji, 
Kultury, Sportu i  Turystyki 

Rady Powiatu Inowrocław-
skiego oraz Zarząd Powiatu.

Życie gen. Sikorskiego 
pozostawało mocno powią-
zane z  ziemią kujawską. 
W 1923 roku, a więc niemal 
dokładnie przed stu laty, 
na mocy ustawy o osadnic-
twie wojskowym, Włady-
sław Sikorski zakupił we wsi 
Parchanie dworek, właści-
wie rządcówkę z kilkudzie-
sięciohektarową resztówką, 
gdzie zamieszkiwał z  żoną 
i  córką w  miesiącach wio-
sennych i  letnich przez ko-
lejnych 16 lat, aż do  wybu-
chu II wojny światowej. 

W Parchaniu Generał nie 
tylko zarządzał swoim go-
spodarstwem, ale tutaj po-
wstały liczne jego teksty po-
lityczne i wojskowe, w  tym 
książki ważne dla historii 
wojskowości („Nad Wisłą 
i Wkrą. Studium z polsko-ro-
syjskiej wojny 1920 roku”), 
stosunków polsko-francu-
skich („Polska i  Francja 
w przeszłości i dobie współ-
czesnej”) oraz przyszłego 

teatru wojennego („Przyszła 
wojna, jej możliwości i cha-
rakter oraz związane z nim 
zagadnienia obrony kraju”). 

30 września 1936 roku 
w parchańskim kościele 
Świętego Wojciecha odbył 
się ślub jego córki Zofii z por. 
Stanisławem Leśniowskim. 
Gen. Sikorski bywał wielo-
krotnie również w  Inowro-

cławiu - najpierw oficjalnie 
w tutejszych pułkach jeszcze 
jako Minister Spraw Woj-
skowych, a potem dla pod-
reperowania zdrowia w ino-
wrocławskim uzdrowisku, 
a także bardzo często w  ce-
lach czysto towarzyskich.

Pamięć o nim jest na Ku-
jawach niezwykle żywa. 
W  1981 roku, z  okazji 

100-lecia urodzin, w  Par-
chaniu odsłonięto obelisk, 
przy którym odbywają się 
uroczystości patriotyczne. 
Ten wielki Polak został tak-
że patronem parchańskiej 
szkoły podstawowej, w któ-
rej od lat czynna jest jedyna 
w  swoim rodzaju biogra-
ficzna Izba Pamięci. 

W odrestaurowanym dwor- 
ku powstaje muzeum, któ-
re promować będzie trady-
cje związane z  Generałem 
i jego epoką. W Inowrocła-
wiu imię gen. Sikorskiego 
nosi Zespół Szkół Budowla-
nych, którego organem pro-
wadzącym jest Powiat Ino-
wrocławski. Warto dodać, 
że na  Kujawach został też 
wytyczony szlak turystycz-
ny gen. Sikorskiego bie-
gnący z  Suchatówki przez 
Gniewkowo i  Parchanie 
do Inowrocławia. 

– Rok Generała Władysła-
wa Sikorskiego w  Powiecie 
Inowrocławskim niewąt-
pliwie dobrze wpisze się 
w  ogólnonarodowe obcho-

dy 80. rocznicy jego śmier-
ci. Do  lokalnych obchodów 
włączą się placówki kultu-
ralne i  oświatowe z  Powia-
tu, a  także stowarzyszenia
i  organizacje, m.in. tury-
styczne – argumentuje Sta-
rosta Inowrocławski Wiesła-
wa Pawłowska.

Przypomnijmy, że  2020 
rok poświęcony był Janowi 
Kasprowiczowi dla uczcze-
nia 160. rocznicy urodzin. 
Wydarzenia, które wówczas 
zostały przeprowadzone, 
pokazały duży potencjał  
i  zapał, zwłaszcza u  mło-
dego pokolenia, które po-
trzebuje żywych impulsów 
i zachęty do działania. 

Najlepszą taką zachętą jest 
wzór do  naśladowania. Ge-
nerał Władysław Sikorski ze 
swoimi licznymi osiągnięcia-
mi na  niwie wojskowej, po-
litycznej i  pisarskiej, ze swą
niestrudzoną walką, pracą
i w końcu ofiarą życia, może
być takim właśnie dobrym
przykładem, który warto po-
kazywać i propagować.

W naszych podróżach 
po Powiecie Inowrocław-
skim cofaliśmy się w cza-
sie o kilkadziesiąt, czasem 
kilkaset lat. Archeologia 
pozwala spojrzeć nam 
nawet kilka tysięcy lat 
wstecz. A gdyby tak móc 
cofnąć się w czasie o kilka 
milionów lat. Niczym 
bohaterowie „Podróży 
do wnętrza ziemi” Ju-
liusza Verne’a lub „Zagi-
nionego świata” Artura 
Conana Doyle’a zobaczyć 
zwierzęta z czasów, gdy 
na Ziemi nie było jeszcze 
człowieka? 

W niedalekich juraparkach 
w  Solcu Kujawskim czy 
Rogowie spotkamy plasti-
kowe figury dinozaurów. 
Ślady prawdziwych wymar-
łych stworzeń znajdziemy 
jednak bliżej. Prawdziwa 
przygoda, wyprawa w  od-
męty oceanu sprzed ponad 
450 milionów lat czeka nas 
niemal za  progiem. Wy-
starczy podróż do Pakości. 
W  półmroku kościoła pw. 
św. Bonawentury skrywa 
się prawdziwy zaginiony 
świat.

Świątynię pakoskich 
franciszkanów wbudowa-
no w  drugiej połowie XVII 
wieku w  średniowieczny 
zamek. Burzona i  odbu-
dowywana, remontowana 
i  konserwowana, zachowa-
ła rzecz wyjątkową – orygi-
nalną posadzkę.  

Ułożona została ona z pa-
sów szarych i  czerwonych 
wapiennych płyt, a  zrobio-
na z  kamieni przywiezio-
nych do  Pakości z  Olandii, 
bałtyckiej wyspy u wybrze-
ży Szwecji. Stąd flizy te na-
zywane były szwedzkim ka-
mieniem.  

W  połowie XVII wieku 
szare i  czerwone płyty za-
ładowano na  statek, który 
przywiózł je do  Gdańska. 
Stamtąd Wisłą popłynęły 
do  Bydgoszczy lub Solca. 
Przeładowano je na  sze-
ściokonne wozy i  dostar-
czono do  Pakości. Jakieś 

500 kilometrów morzem, 
rzeką i lądem. 

Podobne posadzki były 
w  większości dawnych 
murowanych świątyń pół-
nocnej i  centralnej Polski. 
Na  Kujawach podobne cu-
downości ocalały jeszcze 
we Włocławku, Nieszawie 
i Bydgoszczy.

Szwedzki kamień to  wa-
pień, geologicznie okre-
ślany mianem wapienia 
ortocerasowego. Uformo-
wany około 450 milionów 
lat temu, w  ordowiku, 
na  dnie płytkiego szelfo-
wego morza, w  którym 
żyły trylobity, koralowce 
i  głowonogi, wśród któ-
rych królowały łodziki. 
Królowały, chociaż w  opi-
sach ordowickiego morza 
częściej używa się określe-
nia „grasowały”.  

Przypominające współ-
czesne ośmiornice, kryjące 

się jednak w  długich, pro-
stych, stożkowatych musz-
lach, były największymi
ówczesnymi drapieżnikami.
Największe z  nich miały
grubość około 0,5 metra 
i  dochodziły do  9 m dłu-
gości. Prawdziwe żywe tor-
pedy!

Przyglądając się uważ-
niej pakoskiej posadzce,
dostrzegamy jasne strza-
ły o  różnych długościach. 
To  muszle łodzików, li-
czące sobie ponad 450 mi-
lionów lat skamieniałości. 
Niektóre mają prawie 0,5
m długości. Są i takie, któ-
re nie zmieściły się na  ka-
miennej płycie. Zastygłe 
w  kamieniu, sprawiają 
wrażenie żywych. W  przy-
padku niektórych możemy
zajrzeć do wnętrza podzie-
lonej na  segmenty muszli,
przeciętej przez kamienia-
rza. 

W  historii Ziemi były 
jednymi z  najniebezpiecz-
niejszych drapieżników. 
I chociaż nie tak popularne
jak dinozaury, to  bijące je 
na  głowę swoim wiekiem,
bo  aż trzy razy starsze! Ich
poszukiwania na  posadz-
ce pakoskiego kościoła 
to  prawdziwe polowanie,
wyprawa do  zaginionego
świata.

Muzeum im. Jana Ka-
sprowicza zaprasza 
na warsztaty szycia kó-
szek - słomianych koszy 
na pszczoły. 

Będę one prowadzone przez 
pracownika muzeum - Elż-
bietę Jarzęcką, która otrzy-
mała stypendium Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Na-
rodowego, dzięki któremu 
realizuje projekt „Kószki - 
kosze na pszczoły. Podtrzy-
manie wymierającej gałęzi 
pszczelarstwa".

Warsztaty będą trzydnio-
we, odbędą się w dniach 18-

20 listopada, w  godzinach 
otwarcia muzeum. Insty-
tucja zaprasza wszystkich 
pasjonatów tradycyjnych 
technik plecionkarskich, 
miłośników pszczelarstwa 
i osoby lubiące wyzwania. 

Bezdenki będą szyte ze 
słomy żytniej (słomę trzeba 
będzie szyć, nie wyplatać). 
Udział w  warsztatach jest 
bezpłatny. Organizatorzy 
zapewniają materiały i  na-
rzędzia, ale uczestnicy sami 
zapewniają sobie wyżywie-
nie i ewentualny nocleg. 

Zainteresowanych tema-
tem zapraszamy do kontak-
tu pod nr. tel. 52 357-58-73.

To będzie Rok Generała Władysława Sikorskiego

Poznaj Powiat. Bądź Aktywny

Okruchy zaginionego świataKószkarskie warsztaty 
w powiatowym 

muzeum 
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Ślub córki gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu. Na zdjęciu 
państwo młodzi (Stanisław Leśniowski i Zofia Leśniowska z d. 
Sikorska, w pierwszym rzędzie) oraz ich rodzice (w mundurze 
z lewej gen. Władysław Sikorski).
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GMINA INOWROCŁAW www.gminainowroclaw.eu

Za nami uroczystość 
Wszystkich Świętych 
i Dzień Zmarłych. Szcze-
gólnie wówczas upamięt-
niamy złożonymi kwiata-
mi i zapalonym zniczem 
tych, których nie ma już 
pośród nas.

W  przededniu 1 listopada 
wyrazy pamięci na grobach 
złożyli również Tadeusz 
Kacprzak – Wójt Gminy Ino-
wrocław w  towarzystwie 
Magdaleny Dąbrowskiej – 
Zastępcy Wójta i  Grażyny 
Zaręby – Sekretarza Gminy. 
Delegaci odwiedzili cmen-
tarze, stawiając kwiaty 
i  znicze na  grobach osób, 
których życie i  działalność 
w szczególny sposób zosta-
wiły ślad w historii, a tak-
że na  grobach tych, które 
znacząco wpłynęły na cha-
rakter lokalnej społeczno-
ści.

W  tym miejscu wspomi-
namy urodzonego w  Ło-
jewie Stanisława Przy-
byszewskiego, pisarza, 
poetę i  skandalistę, „Me-
teora Młodej Polski”, który 
po  licznych podróżach po-
wrócił w  rodzinne strony, 
a  jego miejsce spoczynku 
znajduje się na  cmentarzu 
parafialnym w Górze.

Pamiętamy też o  Piotrze 
Bartoszcze, współtwórcy 
kujawskiego NSZZ Rolni-
ków Indywidualnych „So-

lidarność Chłopska”, który 
w  wyniku swojej działal-
ności został zamordowany; 
w  miejscu, gdzie zginął, 
stanął obelisk upamiętnia-
jący jego aktywność i boha-
terstwo. 

Pamiątkowy obelisk sta-
nął też w Jaksicach, miejscu 
urodzenia Bartka Nowaka 
- społecznika i  przywód-
cy chłopskiego, pułkow-
nika w  czasie  powstania  
styczniowego  na  Kuja-
wach.

Kwiaty pamięci zło-
żono również na  grobie 
ks.  Franciszka Matuszew-
skiego - proboszcza parafii 
pw. Świętej Trójcy w Górze, 
zamordowanego podczas 
II wojny światowej w obo-
zie koncentracyjnym oraz 
na  grobie kaprala Wojska 
Polskiego - nieznanego 
z  imienia - Zielińskiego, 
zamordowanego przez hi-
tlerowców w  1939 r. i  po-
chowanego na  cmentarzu 
parafialnym w Górze.

W  zaduszkowej zadu-
mie cofamy się też my-
ślą do  osób, które przez 
wiele lat angażowały się 
w  życie społeczne naszej 
gminy: Tadeusza Kwiato-
nia - wieloletniego Wójta 
Gminy Inowrocław, Dru-
ha Mariana Mazura - Pre-
zesa Zarządu Oddziału 
Gminnego Ochotniczych  
Straży Pożarnych, Kry-
styny Wojdyły - sołtys 
sołectwa Miechowice, 
odznaczonej tytułem 

„Zasłużonego dla Gminy 
Inowrocław”, Dagmary 
Chudzińskiej, Edwarda 
Pietrzaka, Zenona Bąkow-
skiego i  innych, dla któ-
rych sprawy lokalne i  do-
bro rodzimej wspólnoty 
zawsze stanowiły nadrzęd-
ną wartość.

Dzięki takim ludziom 
świat zmienia się na lepsze, 
a  kultywowanie pamięci 
o  nich i  ich dokonaniach 
stanowi kapitał dla kolej-
nych pokoleń.

Góra i Orłowo znów najlepsze
W piątek,  
28 października 
w Zespole Placówek 
Oświatowych w Tucznie 
odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Powiatu 
Inowrocławskiego 
w Tenisie Stołowym.

Gminę Inowrocław repre-
zentowały drużyny: dziew-
czyn (rocznik 2008/2009) 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków 
w  Górze oraz chłopców 
(rocznik 2008/2009) ze 
Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w  Orłowie i  (rocznik 
2010 i  młodsi) ze Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Mikoła-
ja Kopernika w  Sławęcin-
ku.

Po  emocjonujących za-
wodach, drużyny z  Góry 
i Orłowa okazały się najlep-
sze w  swoich kategoriach 
wiekowych, natomiast am-
bitnie walczący zespół ze 
Sławęcinka zajął 5. miejsce. 

Zwycięskie ekipy awan-
sowały do  ćwierćfinałów 
Mistrzostw Województwa 
Kujaws ko - Pomor s kiego 
w Tenisie Stołowym.

OTO KADRY NASZYCH DRUŻYN:
SP Góra - Lena Gawęda, Hanna 
Malicka, Zofia Kosmalska. Trener: Beata 
Baranowska.
SP Orłowo - Dawid Skowroński, Hubert 
Frejter, Brajan Sibora.
SP Sławęcinek - Ignacy Martynowski, 
Franciszek Nowicki.

Wszystkim drużynom 
i  ich trenerom serdecz-
nie gratulujemy wybor-
nej postawy. Dodatko-
wo zespołom z  Góry 
i  Orłowa życzymy powo-
dzenia w  wojewódzkich 
ćwierćfinałach.

Kwiaty i znicze wyrazem pamięci

Wybieramy Osobowość Roku

2 listopada o północy 
rozpoczęliśmy przyjmo-
wanie głosów w plebi-
scycie na Osobowość 
Roku w ramach nagrody 
Stanisław 2022.

Kandydatami nominowa-
nymi do  otrzymania na-
grody są: Sława Kroczyk, 
Agnieszka Milanowska 
i  Michał Sibora. Sylwetki 
nominowanych, opierając 
się na uzasadnieniach za-
wartych w  zgłoszeniach, 
przedstawimy w  kolej-
nym numerze Przeglądu.

Kartę do  głosowania 
wraz z  oświadczeniem 
o  zamieszkaniu i  klau-
zulą zgody na  przetwa-
rzanie danych osobowych 
można pobrać (i  wydru-
kować) ze strony gmina-
inowroclaw.eu (tam też 
znajdą Państwo krótkie 
uzasadnienia nominacji) 

lub otrzymać w  Biurze 
Podawczym Urzędu Gmi-
ny Inowrocław (ul. Kró-
lowej Jadwigi 43, 88-100 
Inowrocław).

Szczegółowe informa-
cje dot. głosowania znaj-
dują się na karcie.

Wypełnioną „Kartę 
do  głosowania” moż-
na złożyć osobiście we 
wspomnianym powyżej 
Biurze Podawczym Urzę-
du Gminy Inowrocław, 
przesłać pocztą tradycyj-
ną do  siedziby Urzędu 
Gminy Inowrocław (adres 
jak powyżej; o  ważności 
przesyłki decyduje data 
wpływu do  Urzędu) lub 
(dwustronny skan kar-
ty) wysłać drogą elektro-
niczną na  adres e-mail:  
sekretariat@gminainow-
roclaw.eu.

Głosowanie trwa do  
30 listopada 2022 r. 
do godziny 23:59.
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Wójt Gminy Inowrocław przypomina
właścicielom nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie Gminy Inowrocław, o ustawowym obowiązku  

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Kto wbrew obowiązkowi nie składa de-
klaracji o  wysokości opłaty za  gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi - podlega 
karze grzywny.

Jednocześnie informujemy, że  wszel-
kie zmiany liczby osób (zmiana miejsca 
zamieszkania, narodziny dziecka, zgon) 
będące podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za  gospodarowanie od-
padami komunalnymi należy zgłaszać  
w  terminie do  10 dnia miesiąca następu-

jącego po  miesiącu, w  którym nastąpiła 
zmiana.

Druki Deklaracji o  wysokości opłaty 
za  gospodarowanie odpadami komunal-
nymi dostępne są na  stronie internetowej 
Urzędu Gminy w  Inowrocławiu w  zakładce 
Mieszkaniec - Gospodarka odpadami - De-
klaracje lub w  siedzibie Urzędu Gminy Ino-
wrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43.

Wypełniony i  podpisany dokument na-
leży złożyć w Urzędzie Gminy przy ul. Kró-

lowej Jadwigi 43, w Biurze Podawczym lub 
za  pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej opatrzonych kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym lub podpi-
sem zaufanym.

Nieuczciwe postępowanie mieszkańców, 
którzy zaniżają liczbę osób zamieszkującą 
daną nieruchomość, ma wpływ na  wzrost 
opłat gospodarowania odpadami.

Prosimy o  rzetelne wypełnienie Deklara-
cji oraz terminowe uiszczanie opłat.
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Prezydent Inowrocławia 
Ryszard Brejza wziął 
udział w Konwencie 
Prezydentów 
Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego 
w Toruniu. Włodarze 
miast debatowali 
na temat możliwości 
łagodzenia skutków 
kryzysu energetycznego, 
jaki dotyka m.in. polskie 
samorządy.

Prezydenci z  Inowrocła-
wia, Torunia, Bydgoszczy, 
Grudziądza i  Włocławka 
zgodnie stwierdzili, że  po-
trzebna jest szybka trans-
formacja energetyczna pol-
skich miast, jednak na  ten 
cel samorządy nie dyspo-
nują środkami finansowy-
mi.

Apelujemy do  rządu 
o  stworzenie systemów 
wsparcia, które umożli-
wiłyby nam budowanie 
własnych, odnawialnych 
źródeł energii i  sieci dys-
trybucyjnych. Natomiast 

inwestycje, które już po-
czyniliśmy, mając na  uwa-
dze rozwiązania ekolo-
giczne, np. niskoemisyjny 
transport (autobusy elek-
tryczne), powinny liczyć 
na  preferencyjne stawki 
energii – mówi prezydent 
Ryszard Brejza.

Przedstawiciele samorzą-
dów z naszego wojewódz-
twa wystosowali stanowi-
sko w omawianej sprawie. 
Pełna treść stanowiska znaj-
duje się na stronie www.
inowrocław.pl w Zakładce 
Aktualności.

Konwent prezydentów  
o kryzysie energetycznym
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Zauważyłeś  
awarię oświetlenia? 

Zadzwoń!
Z inicjatywy 
prezydenta Ryszarda 
Brejzy, już od kilku  
lat funkcjonują 
numery telefonów, 
pod które można 
bezpośrednio zgłaszać 
awarię oświetlenia 
w mieście.

W  systemie całodo-
bowym pod numerem:  
52 35 55 281 do  Straży 
Miejskiej. 

Natomiast od  po-
niedziałku do  piątku 
w  godzinach 7.30-15.30, 
informację o  niedziała-
jącym oświetleniu moż-
na przekazać do  Wy-
działu Gospodarki 
Komunalnej, Środowi-
ska i  Rolnictwa Urzędu 
Miasta Inowrocławia:  
52 35 55 248.

Przypominamy, że włą- 
czone w  dzień oświetle-
nie na terenie miasta wy-
nika z  jego testowania, 
w  celu weryfikacji, które 
z  lamp wymagają napra-
wy.
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GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

Za nami kolejny inten-
sywny tydzień, któremu 
towarzyszyły warsztaty, 
wyjazdy, seanse filmowe 
oraz kreatywna zabawa. 

W miniony czwartek na uli-
cach naszego miasta mogli-
śmy spotkać niecodziennie 
postacie, które częstowały 
przechodniów słodyczami, 
a to wszystko za sprawą 

połączonych sił Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Janikowie oraz świetlicy 
środowiskowej „Urwisy”. 
Dorośli oraz młodzież po-
stanowili odczarować aurę 
ostatnich październikowych 
dni i wywołać uśmiech na 
twarzach innych, co udało 
się bez wątpienia. 

Piątkowy wieczór mieli-
śmy okazję spędzić w Kinie 
Manhattan na piżamowym 
maratonie filmowym. Wi-
dzowie zasiedli nie tylko wy-
godnych fotelach, ale rów-
nież w swoich ulubionych 
strojach, by poczuć się przed 
dużym ekranem jak w domu. 

Intensywny weekend do-
pełniły warsztaty w świe-

tlicy wiejskiej w Dobie-
szewicach. Na zajęciach 
powstały przerażające ba-
lonowe duszki oraz pająki, 
a w przerwach przeprowa-
dzono gry i zabawy. Na za-
kończenie wszyscy spotkali 
się przy ognisku i wspólnym 
pieczeniu kiełbasek. 

W czasie gdy młodzież 
brała udział w warsztatach, 
na sali kinowej w MGOK od-
był się koncert zaduszkowy 
z zespołem „Kwestia Spor-
na”, podczas którego mogli-
śmy oddać się chwili relak-
su i zadumy. Zapraszamy do 
śledzenia MGOK na stronie 
Facebook i zapoznania się 
z nadchodzącymi wydarze-
niami.

Mieszkańcy Gminy 
Janikowo w niedzielny 
wieczór mieli możliwość 
udziału w koncercie 
z cyklu „Bydgoska Scena 
Barokowa w Inowrocła-
wiu 2022. Kujawy/Pomo-
rze” - Cuda Świata, czyli 
XVII-wieczna angielska 
Maska. 

Wyjazd został zorganizowa-
ny przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w  Jani-

kowie. Uczestnicy wyjazdu 
pełni podziwu i  zachwytu 

obejrzeli to  wspaniałe wi-
dowisko.

LISTOPAD -  MGOK JANIKOWO
4 listopada 11:45  Czytanie 
bajki"RAMPAPAM" połączone 
z ciekawostkami dot. powsta-
wania książki -  Warsztaty dla 
grupy zorganizowanej

9 listopada  11:30  Zróbmy 
wspólnie kotyliony patrio-
tyczne - Warsztaty dla grupy 
zorganizowanej

10 listopada 10:00  Zróbmy 
wspólne kotyliony patriotyczne
Hala OSiR

11 listopada 
10:00  Msza za ojczyznę - Ko-
ściół parafialny pw.bł. Michała 
Kozala
11:00  Przemarsz pod Pomnik 
Powstańców Wielkopolskich
15:00  Międzypokoleniowe 
śpiewanie pieśni patriotycz-
nych - Sala M-GOK

16 listopada 16:00 Dzień 
Tolerancji - warsztaty dla dzieci

18 listopada 17:00  Dzień 
Sztuki Islamu

22 listopada 16:00  Marsz 
tolerancji - podarujmy innym  
uśmiech

25 listopada Wykład dla se-
niorów; Organizator - Dzienny 
Dom Senior +
17:00 Wystawa pokonkursowa 
"Młodzi Naukowcy"

25-27 listopada Weekend 
kinowy

29 listopada 17:00 Magiczny 
wieczór Andrzejkowy

Długi weekend w Janikowie Spektakl w Inowrocławiu
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GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych ma 
na celu zwiększenie skali 
inwestycji publicznych 
przez bezzwrotne 
dofinansowanie 
inwestycji realizowanych 
przez JST i ich związki. 

Program realizowany 
jest poprzez promesy 
inwestycyjne udzielane 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

W  ramach Programu 
w  Gminie Złotniki Kujaw-
skie realizowane są trzy za-
dania: 

1. Przebudowa dróg w Gmi-
nie Złotniki Kujawskie: 
Zadanie 1 - Przebudowa 
drogi Rucewko -Jorda-
nowo, Zadanie 2 - Prze-
budowa ul. Wiśniowej 
w Złotnikach Kujaw-
skich – dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu 
Polski Ład wynosi 3 895 
845,22 zł.

2. Przebudowa dróg 
w Gminie Złotniki Ku-
jawskie: Zadanie 1 - Prze-
budowa drogi gminnej 
w Palczynie etap I,  
Zadanie 2 - Przebudowa 
drogi gminnej  

w m. Mierzwin etap I - 
dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu  
Polski Ład wynosi  
3 239 670,33 zł.

3. Modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

w Mierzwinie 
(w systemie 
zaprojektuj i wybuduj) 
- dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu 
Polski Ład wynosi  
9 700 000,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

FOT. NADESŁANE



07PIĄTEK, 4 LISTOPADA 2022 
EXPRESS BYDGOSKI

PIĄTEK, 4 LISTOPADA 2022 77
www.pakosc.pl GMINA PAKOŚĆ

W dniu 27 października 
br. w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego odbyła się 
XXXVI Sesja Rady Miej-
skiej. Po otwarciu, spraw-
dzeniu prawomocności 
obrad oraz przedstawie-
niu porządku obrad, Radni 
przyjęli protokół z XXXV 
Sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Pakości w swoim 
wystąpieniu poinformował 
mieszkańców o  wyborze 
nowego prezesa Przedsię-
biorstwa Usług Gminnych 
w Pakości, którym został p. 
Krzysztof Jankowski. Poin-
formował również o dwóch 
podmiotach gospodarczych, 
które zajmą się dystrybucją 
i  sprzedażą węgla na  tere-
nie gminy.

Po  przemówieniu burmi-
strza, interpelacjach, przy-
stąpiono do podjęcia uchwa-
ły zmieniającej uchwałę 
w  sprawie uchwalenia bu-
dżetu Gminy Pakość na 2022 
r. oraz uchwałę zmieniającej 
uchwałę w  sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pakość.

Ponadto Radni zapoznali 
się ze szczegółową informa-
cją o  stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Pakość 
za  rok szkolny 2021/ 2022 – 
między innymi o  wynikach 
sprawdzianów i  egzaminów 
oraz wydatków na  oświa-
tę. Wysokość dochodów, 
jakie Gmina Pakość otrzyma-
ła na  finansowanie zadań 
oświatowych w  2021 roku, 
to  kwota 7 297 194,00 zł. 
Udział dochodów w  wydat-
kach poniesionych na oświa-
tę to  52%. Oznacza to, 
że  Gmina Pakość zaangażo-
wała 6 752 883,00 zł środków 
własnych. Natomiast w 2022 
r. do  miesiąca sierpnia za-
angażowano 2 170 685,00 zł 
środków własnych, a łącznie 

Gmina otrzyma 7 302 038,00 
zł. Uczniowie klas ósmych 
trzech szkół podstawowych 
przystąpili do  egzaminu 
końcowego organizowanego 
i  przeprowadzonego przez 
Okręgową Komisję Egzami-
nacyjną. Uczniowie z Gminy 
Pakość z  egzaminu z  ma-
tematyki osiągnęli wyni-
ki na  poziomie 59%, tym 
samym zajmując pierwsze 
miejsce w  powiecie ino-
wrocławskim. Uczniowie 
osiągnęli wyniki z  języ-
ka polskiego na  poziomie 
64% i  z  języka angielskiego 
na  poziomie 67%, plasując 
Gminę Pakość na  drugim 
miejscu w powiecie.

Podczas sesji Radni pod-
jęli łącznie 4 uchwały.

Dobiegła końca 
inwestycja obejmująca 
remont odcinka drogi 
gminnej nr 150426 
C relacji Kościelec- 
Węgierce.

Dnia 19 października br. do-
konano odbioru 80-metro-
wego odcinka. W  odbiorze 
uczestniczyli: sekretarz gmi-
ny Joanna Zemełka, inspek-
tor ds. melioracji, leśnictwa 
i  drogownictwa Bogusław 
Kawka, inspektor nadzoru 
budowlanego Andrzej No-
wakowski, wykonawca in-
westycji — właściciel firmy 
DOM- BRUK p. Paweł Doma-
gała z  kierownikiem budo-
wy p. Rafałem Późniak.

Koszt wykonania zada-
nia to  84 009 zł, z  czego 
14 400,00 zł zostało sfinan-
sowane z województwa ku-
jawsko- pomorskiego. Kwo-
ta w  wysokości 69 609 zł 
pochodzi z  budżetu gminy 
Pakość.

Echa XXXVI sesji Rady Miejskiej Zakończono remont drogi 
relacji Kościelec- Węgierce
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REKLAMA 0010652779

Inowrocław, ul. Św. Ducha 53        Kruszwica, ul. Kolegiacka 12F 
tel. 52/357-16-04,  52/357-53-41

e-mail: inluctu1@interia.pl        www.inluctu.pl

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Małgorzata Matuszak

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy z Centrum Badania Opinii Klientów certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA
za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań 

wobec Klientów i Kontrahentów.

* Zapewniamy pełen zakres usług
*  Załatwiamy wszelkie formalności związane 

z pogrzebem
*  Oferujemy bezgotówkowy system rozliczania kosztów 

(ZUS, KRUS, policja, wojsko, więziennictwo)
* Dysponujemy własną chłodnią w Kruszwicy

*  Jesteśmy producentem trumien - trumny już od 300 zł
*  W związku z zaleceniami Sanepidu i wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy

   TRUMNY Z WITRYNĄ
* Baldachim i winda nagrobna GRATIS

* Dom Pogrzebowy w Kruszwicy
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05.15  Przysięga (752) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (138) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Studio Raban - dla młodzieży
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (77) - serial
09.40  Komisarz Alex (78) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (332) - serial
11.25  Kasta (239) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Serengeti - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (139) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.20  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (753) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4052) - serial
18.20  Kasta (319) - serial
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (613) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr, Polska 

1965, reż. Andrzej Szafiański, 
wyk. Barbara Ludwiżanka, 
Maria Szarlatówna, Barbara 
Rachwalska

22.25  Korea - kraj pod presją 
- dokument

23.25  Rain Man - film fabularny, USA 
1988, reż. Barry Levinson, wyk. 
Dustin Hoffman, Tom Cruise

01.45  Miłość i turbulencje - film 
fabularny, Francja 2013, reż. 
Alexandre Castagnetti, wyk. 
Ludivine Sagnier, Nicolas 
Bedos, Jonathan Cohen

03.35  Sfora (9) - serial
04.35  Przerwa w nadawaniu

04.55  Na sygnale (235) - serial
05.30  M jak miłość (1651) - serial
06.20  Umarł, aby żyć. Rzecz o Ste-

fanie kardynale Wyszyńskim 
(15) - dokument

06.30  Wadowickie spotkania ze 
Świętym Janem Pawłem II 
(2) - info

06.55  Rodzinka.pl (201) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (118) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2691) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (158) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (292) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(84) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (92) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (159) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2691) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2692) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1683) - serial
21.55  Sanditon (9) - serial
23.00  Howards End (1) - serial
00.05  Sofia 

- film fabularny, Maroko/
Francja/Katar/Belgia 2018

01.45  O mnie się nie martw - serial
02.45  Wdowy 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 2018, reż. Steve 
McQueen, wyk. Viola Davis, 
Michelle Rodriguez, Elizabeth 
Debicki

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (334) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (337) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (283) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1151) - serial
11.40  Gliniarze (354) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1081) - serial
14.40  Dlaczego ja? (972) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (743) - serial
17.00  Gliniarze (752) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3491) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Świat w płomieniach 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. Roland Emmerich, wyk. 
Channing Tatum, Jamie Foxx, 
Maggie Gyllenhaal

22.55  Hitman 
- film fabularny, Francja/USA 
2007, reż. Xavier Gens, 
wyk. Timothy Olyphant, 
Dougray Scott, Olga Kurylenko

01.00  Underworld: Bunt Lykanów 
- film fabularny, USA/Nowa 
Zelandia 2009, reż. Patrick 
Tatopoulos, wyk. Rhona Mitra, 
Bill Nighy, Shane Brolly

03.00  Świat według Kiepskich (199) 
- serial

03.45  Świat według Kiepskich (195) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1333) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.45  Ukryta prawda (1449) - serial
12.55  Tajemnice miłości (40) - serial
14.00  Ukryta prawda (1334) - serial
15.05  Ukryta prawda (1126) - serial
16.10  Ten moment (8) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1450) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3519) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
22.40  Tożsamość Bourne’a 

- film fabularny, USA/Niemcy/
Czechy 2002, reż. Doug Liman, 
wyk. Matt Damon, Franka 
Potente, Chris Cooper

01.00  Co za tydzień - info
01.35  Na granicy światów (7) 

- serial
02.35  Szpital (883) - serial
03.35  Uwaga! - info
03.55  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.25  Recepta na stary dom 

- dokument
04.55  Jak to jest zrobione? 

- dokument
05.20  Jak to jest zrobione? 

- dokument
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05.05  Sprawa dla reportera 
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (225) 
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.05  Czas w las - info
09.35  Okrasa łamie przepisy - info
10.10  Klasztorne smaki według 

Remigiusza Rączki - info
10.45  Zmiennicy (7) - serial
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Misja Zambia (8) - dokument
13.15  Serengeti - dokument
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Weterynarze z sercem (144) 
14.50  Rolnik szuka żony - rozrywka
15.45  Studio Pucharu Świata 
15.55  Skoki narciarskie: Puchar 

Świata mężczyzn w Wiśle 
17.00  Teleexpress
17.05  Skoki narciarskie: Puchar 

Świata mężczyzn w Wiśle 
18.35  Wojenne dziewczyny (61) 
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.20  Wojenne dziewczyny (62) 
21.15  Rolnik szuka żony - rozrywka
22.20  Miłość i turbulencje 

- film fabularny, Francja 2013, 
reż. Alexandre Castagnetti, 
wyk. Ludivine Sagnier

00.05  Pitbull. Ostatni pies - film 
fabularny, Polska 2018, reż. 
Władysław Pasikowski, wyk. 
Marcin Dorociński

02.20  Sojusznicy - film fabularny, 
Wielka Brytania 2014, reż. 
Dominic Burns

03.55  Pejzaż bez Ciebie (18) - kultura
04.50  Z pamięci - publicystyka
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.55  Barwy szczęścia (2690) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2691) - serial
07.00  M jak miłość (1682) -- serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.15  The Voice of Poland - rozrywka
12.35  The Voice of Poland - rozrywka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2023 

- rozrywka
16.15  Tak to leciało! - rozrywka
17.05  Lajk! - info
17.30  Zacznij od zdrowia - info
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.50  Na sygnale (394) - serial
19.25  Na sygnale (395) - serial
20.00  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Wdowy 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 2018, 
reż. Steve McQueen, 
wyk. Viola Davis, Michelle 
Rodriguez, Elizabeth Debicki

23.20  Mój koniec. Twój początek 
- film fabularny, Niemcy 
2019, reż. Mariko Minoguchi, 
wyk. Saskia Rosendahl, Edin 
Hasanovic, Julius Feldmeier

01.20  Rozdroże Cafe 
- film fabularny, Polska 2005, 
reż. Leszek Wosiewicz, wyk. 
Robert Olech, Maria Pakulnis, 
Dominika Markuszewska

03.25  Sofia 
- film fabularny, Maroko/
Francja/Katar/Belgia 2018, 
reż. Meryem Benm'Barek-
Aloïsi, wyk. Maha Alemi, 
Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi

06.00  Nowy dzień z Polsat News
09.05  Zakochany Madagaskar 

- film fabularny, USA 2013, reż. 
David Soren, wyk. Ben Stiller, 
Chris Rock, David Schwimmer

09.35  Film o pszczołach 
- film fabularny, USA 2007, reż. 
Steve Hickner, Simon J. Smith, 
wyk. Jerry Seinfeld, Renée Zell-
weger, Matthew Broderick

11.35  Wyszczekani 
- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2018, 
reż. Raja Gosnell, 
wyk. Will Arnett, Ludacris, 
Natasha Lyonne

13.35  Shrek Trzeci 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Chris Miller, Raman Hui, 
wyk. Mike Myers, Cameron 
Diaz, Eddie Murphy

15.40  Twoja twarz brzmi znajomo 
- rozrywka

17.40  Nasz nowy dom - rozrywka
18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie 

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo. 

Młodzi i moralni - rozrywka
22.10  Poszukiwacze zaginionej 

arki - film fabularny, USA 1981, 
reż. Steven Spielberg, wyk. 
Harrison Ford, Karen Allen, 
Paul Freeman

00.35  Carandiru - film fabularny, 
Brazylia/Argentyna/Włochy 
2003, reż. Hector Babenco, 
wyk. Luiz Carlos Vasconcelos, 
Ivan de Almeida, Aida Leiner

03.45  Świat według Kiepskich (234) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.30  Uwaga! - info
05.45  Ukryta prawda (937) - serial
06.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.30  Shrek ma wielkie oczy 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Gary Trousdale, 
wyk. Mike Myers, Cameron 
Diaz, Antonio Banderas

08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Co za tydzień - info
12.00  Mam talent - rozrywka
14.20  Pingwiny z Madagaskaru 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Eric Darnell, Simon 
J. Smith, wyk. Tom McGrath, 
Chris Miller, Christopher 
Knights

16.10  Totalne remonty Szelągowskiej 
- rozrywka

17.25  LEGO Masters - rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kroniki Pucharu Świata w 

skokach narciarskich (2) 
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  MasterChef - rozrywka
21.35  Tajemnica zawodowa - serial
22.45  Wodny świat 

- film fabularny, USA 1995, 
reż. Kevin Reynolds, 
wyk. Kevin Costner, Jeanne 
Tripplehorn, Dennis Hopper

01.25  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

02.30  Największe polskie katastrofy 
(6) - dokument

03.30  Zabójcza broń - serial
04.30  Uwaga! - info
04.50  Zamieszkać na plaży 

- dokument
05.15  Recepta na stary dom 

- dokument
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05.05  Mister Twister (41, 42) - serial
06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.40  Rok w ogrodzie - info
08.05  Rok w ogrodzie extra - info
08.20  Wojsko-polskie.pl (225) 
08.45  Pełnosprawni (474) 
09.20  Świat w sieci (1) - dokument
10.25  Sprawa dla reportera 
11.25  Noce i dnie (9) - serial
12.35  Kapitan Apacz - film fabularny, 

Wielka Brytania/Hiszpania 
1971, reż. Alexander Singer

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Komisarz Alex (221) - serial
15.45  Studio Pucharu Świata 
15.55  Skoki narciarskie: Puchar 

Świata mężczyzn w Wiśle 
17.00  Teleexpress
17.05  Skoki narciarskie: Puchar 

Świata mężczyzn w Wiśle 
18.25  Kulisy serialu „Ojciec Mateusz” 
18.35  Ojciec Mateusz (364) - serial
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! - info
20.35  Komisarz Alex (222) - serial
21.30  Pitbull. Ostatni pies - film 

fabularny, Polska 2018, reż. 
Władysław Pasikowski, wyk. 
Marcin Dorociński, Krzysztof 
Stroiński, Dorota Rabczewska

23.45  Obserwator - film fabularny, 
USA 2000, reż. Joe Charbanic, 
wyk. James Spader, Marisa 
Tomei, Keanu Reeves

01.30  Ja wam pokażę! - film fabu-
larny, Polska 2006, reż. Denis 
Delic, wyk. Grażyna Wolszczak

03.40  Królowa: władczyni i matka 
- dokument

04.30  Z pamięci - publicystyka
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2687) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2688) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2689) - serial
07.00  M jak miłość (1681) -- serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
12.15  Rodzinny ekspres - info
12.55  Tak to leciało! - rozrywka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny (1364) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2023 

- rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (859) - serial
17.20  Smaki świata - po bałkańsku 

- info
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.40  Postaw na milion - rozrywka
19.35  Lajk! - info
20.00  The Voice of Poland - rozrywka
21.25  The Voice of Poland - rozrywka
23.00  Jeden dzień 

- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2011, 
reż. Lone Scherfig, 
wyk. Anne Hathaway, 
Jim Sturgess, Tom Mison

00.55  Kabaret. Super Show Dwójki 
- rozrywka

02.00  Patryk - film fabularny, 
Wielka Brytania 2018, 
reż. Mandie Fletcher, 
wyk. Beattie Edmondson, 
Ed Skrein, Tom Bennett

03.45  Hydrozagadka
 - film telewizyjny, Polska 
1971, reż. Andrzej Kondratiuk, 
wyk. Roman Kłosowski, 
Zdzisław Maklakiewicz, 
Wiesław Michnikowski

05.10  Rodzinka.pl (138) - serial
05.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.30  Na fali - film fabularny, USA 

2007, reż. Ash Brannon, Chris 
Buck, wyk. Robert Stadlober, 
Jessica Schwarz

10.10  Ewa gotuje - info
10.40  Nasz nowy dom - rozrywka
11.40  Bogaty dom - biedny dom 

(43) - dokument
12.50  Górale (27) - dokument
13.30  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (127) - dokument
14.05  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (128) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.50  Więzienie (42, 43, 44, 45) 

- dokument
17.50  Chłopaki do wzięcia (281, 282) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Doda. 12 kroków do miłości 

(10) - rozrywka
21.00  Shrek Trzeci - film fabularny, 

USA 2007, reż. Chris Miller, 
Raman Hui, wyk. Mike Myers, 
Cameron Diaz, Eddie Murphy

23.00  Blitz - film fabularny, Wielka 
Brytania/Francja/USA 2011, 
reż. Elliott Lester, wyk. Jason 
Statham, Paddy Considine, 
Aidan Gillen

01.10  Venom - film fabularny, 
USA/Chiny 2018, reż. Ruben 
Fleischer, wyk. Tom Hardy, 
Michelle Williams, Riz Ahmed

03.35  Świat według Kiepskich (222) 
- serial

04.20  Kabaretowa Ekstraklasa 
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.30  Uwaga! - info
05.45  Ukryta prawda (936) - serial
06.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.30  Listy do M. 5 - kulisy produkcji
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Na Wspólnej (3515) - serial
11.55  Na Wspólnej (3516) - serial
12.20  Na Wspólnej (3517) - serial
12.50  Na Wspólnej (3518) - serial
13.30  MasterChef - rozrywka
15.15  Top Model - rozrywka
16.50  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
17.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich (1) 
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Mam talent - rozrywka
22.15  Ocean’s 8 

- film fabularny, USA 2018, 
reż. Gary Ross, wyk. Sandra 
Bullock, Cate Blanchett, Anne 
Hathaway

00.35  Kong: Wyspa Czaszki 
- film fabularny, USA/Chiny 
2017, reż. Jordan Vogt-Ro-
berts, wyk. Tom Hiddleston, 
Samuel L. Jackson, John 
Goodman

03.05  Na granicy światów (6) - serial
04.05  Uwaga! - info
04.25  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.55  Recepta na stary dom 

- dokument

 piątek, 4 listopada

04.50  Klan (4051) - serial
05.15  Przysięga (751) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (137) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (76) - serial
09.35  Komisarz Alex (77) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (331) - serial
11.25  Kasta (318) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Bliskie spotkania z grizzly (2) 
14.00  Wspaniałe stulecie (138) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.20  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (752) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Studio Pucharu Świata 
18.10  Skoki narciarskie: Puchar 

Świata mężczyzn w Wiśle 
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! - info
20.35  Ojciec Mateusz (364) - serial
21.25  Kulisy serialu „Na sygnale”
21.40  Na sygnale (395) - serial
22.15  Ja wam pokażę! - film fabu-

larny, Polska 2006, reż. Denis 
Delic, wyk. Grażyna Wolszczak, 
Maria Niklińska

00.20  Sojusznicy - film fabularny, 
Wielka Brytania 2014, 
reż. Dominic Burns, wyk. Julian 
Ovenden, Chris Reilly

02.05  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(56) - serial

03.00  Ratownicy (9) - serial
03.50  Magazyn kryminalny 997 
04.35  Notacje (1079) - dokument
04.45  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (234) - serial
05.30  M jak miłość (1650) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się
06.55  Rodzinka.pl (200) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.20  Zacznij od zdrowia - info
11.50  Barwy szczęścia (2690) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (157) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (291) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(83) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (91) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (158) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2690) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2691) - serial
20.50  Tak to leciało! - rozrywka
21.50  Kabaret. Super Show Dwójki 
23.05  Hity wszech czasów (50) 
00.10  Patryk - film fabularny, 

Wielka Brytania 2018, 
reż. Mandie Fletcher, 
wyk. Beattie Edmondson, 
Ed Skrein, Tom Bennett

01.55  Zabić, jak to łatwo powiedzieć 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Andrew Dominik, 
wyk. Brad Pitt, Scoot McNairy, 
Ben Mendelsohn

03.40  Różne smaki miłości 
- film fabularny, USA/Kanada 
2018, reż. Jem Garrard, 
wyk. Ali Liebert, Brett Dalton, 
Janet Kidder

05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (331) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (332) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (282) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1150) - serial
11.40  Gliniarze (353) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1080) - serial
14.40  Dlaczego ja? (971) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (742) - serial
17.00  Gliniarze (751) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3490) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Twoja twarz brzmi znajomo

- rozrywka
22.05  Venom 

- film fabularny, USA/Chiny 
2018, reż. Ruben Fleischer, 
wyk. Tom Hardy, Michelle 
Williams, Riz Ahmed

00.35  Spadaj, tato 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Sean Anders, 
wyk. Adam Sandler, Andy 
Samberg, Leighton Meester

03.05  Świat według Kiepskich (215) 
- serial

04.00  Świat według Kiepskich (193) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1332) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1448) - serial
12.55  Tajemnice miłości (39) 

- serial
14.00  Ukryta prawda (1333) - serial
15.05  Ukryta prawda (1125) - serial
16.10  Ten moment (7) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1449) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  LEGO Masters - rozrywka
21.35  Kong: Wyspa Czaszki 

- film fabularny, 
USA/Chiny 2017, 
reż. Jordan Vogt-Roberts, 
wyk. Tom Hiddleston, Samuel 
L. Jackson, John Goodman

23.55  Doktor Sen 
- film fabularny, USA 2019, 
reż. Mike Flanagan, 
wyk. Ewan McGregor, Rebecca 
Ferguson, Jacob Tremblay

03.10  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2022

04.15  Uwaga! - info
04.35  Zamieszkać na plaży 

- dokument
05.00  Recepta na stary dom 

- dokument
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04.50  Klan (4054) - serial
05.15  Przysięga (755) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (141) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (80) - serial
09.40  Komisarz Alex (81) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (335) - serial
11.25  Kasta (321) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  To się opłaca - info
12.55  Orle jeziora - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (142) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.20  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (756) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4055) - serial
18.20  Kasta (322) - serial
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (616) - serial
21.00  Na sygnale (396) - serial
21.35  Sprawa dla reportera 
22.35  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.15  Magazyn kryminalny 997 
00.05  Magazyn Ekspresu Reporterów 
01.10  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
- publicystyka

01.55  Londyńczycy (11) - serial
02.50  Ocaleni (221) 

- talk show, Polska 2022
03.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.30  Notacje (1022) - dokument
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (238) - serial
05.30  M jak miłość (1654) - serial
06.25  Smaki świata - po bałkańsku 

- info
06.55  Rodzinka.pl (204) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Srebrny jubileusz - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2694) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (161) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (295) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(87) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (95) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (162) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2694) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2695) - serial
20.45  Ojciec Mateusz - kulisy serialu 
20.55  Ojciec Mateusz (364) - serial
21.55  Sanditon (12) - serial
23.00  Howards End (4) - serial
00.10  Gunman: Odkupienie 

- film fabularny, USA/
Hiszpania/Wielka Brytania/
Francja 2015, reż. Pierre Morel, 
wyk. Sean Penn, Jasmine 
Trinca, Javier Bardem

02.20  Zemsta o jasnych oczach (2) 
- serial

04.20  Gomorra (35) - serial
05.15  Rodzinka.pl - serial
05.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (343) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (344) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (286) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1154) - serial
11.40  Gliniarze (357) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1084) - serial
14.40  Dlaczego ja? (975) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (746) - serial
17.00  Gliniarze (755) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3494) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom - rozrywka
21.10  Przyjaciółki (241) - serial
22.10  Rozmowy nocą 

- film fabularny, Polska 2008, 
reż. Maciej Żak, wyk. Magdale-
na Różczka, Marcin Dorociński, 
Weronika Książkiewicz

00.15  Po drugiej stronie globu 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2007, reż. Julie Tay-
mor, wyk. Jim Sturgess, Evan 
Rachel Wood, Joe Anderson

03.10  Świat według Kiepskich (211) 
- serial

03.55  Świat według Kiepskich (237) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1336) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1452) - serial
12.55  Tajemnice miłości (43) - serial
14.00  Ukryta prawda (1337) - serial
15.05  Ukryta prawda (1129) - serial
16.10  Ten moment (11) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1453) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3522) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Kochaj i tańcz 

- film fabularny, Polska 2009, 
reż. Bruce Parramore, 
wyk. Izabella Miko, Mateusz 
Damięcki, Rafał Królikowski

01.15  Ocean’s 8 
- film fabularny, USA 2018, 
reż. Gary Ross, wyk. Sandra 
Bullock, Cate Blanchett, Anne 
Hathaway

03.35  Uwaga! - info
03.55  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.25  Recepta na stary dom 

- dokument
04.55  Jak to jest zrobione? 

- dokument
05.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 środa,  9 listopada

04.45  Klan (4053) - serial
05.15  Przysięga (754) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (140) 
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (79) - serial
09.40  Komisarz Alex (80) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (334) - serial
11.25  Kasta (320) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.50  Wielkie koty Serengeti 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (141) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.20  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (755) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4054) - serial
18.20  Kasta (321) - serial
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (615) - serial
21.00  Wielki test o zdrowiu 

- rozrywka
22.30  Przerwana podróż - dokument
00.05  Barrakuda 

- film fabularny, USA/Polska 
2017, reż. Jason Cortlund, Julia 
Halperin, wyk. Sophie Reid, 
Allison Tolman, Luis Bordonada

01.55  Prokurator (9) - serial
02.55  Medyceusze Wspaniali (3) 

- serial
04.00  Wojsko-polskie.pl (225) 
04.35  Notacje (1078) - dokument
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (237) - serial
05.30  M jak miłość (1653) - serial
06.25  Pożyteczni.pl - info
06.55  Rodzinka.pl (203) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Zacznij od zdrowia - info
11.50  Barwy szczęścia (2693) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (160) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (294) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(15) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (94) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (161) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2693) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2694) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.55  Na dobre i na złe (860) - serial
21.55  Sanditon (11) - serial
23.00  Howards End (3) - serial
00.10  Sierpniowy weekend 

- film fabularny, Niemcy 2019, 
reż. Esther Gronenborn, 
wyk. Nadja Uhl, Carlo Ljubek, 
Gitta Schweighöfer

01.55  Imię róży (3) - serial
03.00  Stroiciel Himalajów 

- dokument
04.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (341) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (342) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (285) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1153) - serial
11.40  Gliniarze (356) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1083) - serial
14.40  Dlaczego ja? (974) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (745) - serial
17.00  Gliniarze (754) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3493) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.10  Sami swoi 

- film fabularny, Polska 1967, 
reż. Sylwester Chęciński, wyk. 
Wacław Kowalski, Władysław 
Hańcza, Zdzislaw Karczewski

21.55  Świat według Kiepskich (587) 
- serial

22.35  Zła kobieta 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Jake Kasdan, 
wyk. Cameron Diaz, Justin 
Timberlake, Jason Segel

00.35  Bumblebee 
- film fabularny, USA/Chiny 
2018, reż. Travis Knight, wyk. 
Hailee Steinfeld, John Cena, 
Jorge Lendeborg Jr.

02.55  Świat według Kiepskich (191) 
- serial

03.35  Świat według Kiepskich (227) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1335) 

- serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1451) - serial
12.55  Tajemnice miłości (42) - serial
14.00  Ukryta prawda (1336) - serial
15.05  Ukryta prawda (1128) - serial
16.10  Ten moment (10) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1452) 

- serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3521) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Top Model - rozrywka
23.10  Klucz do koszmaru 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2005, reż. Iain Softley, 
wyk. Kate Hudson, Gena 
Rowlands, John Hurt

01.20  Superwizjer - info
01.55  Największe polskie katastrofy 

(6) - dokument
02.55  Szpital (885) - serial
03.55  Uwaga! - info
04.15  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.45  Recepta na stary dom 

- dokument
05.15  Jak to jest zrobione? 

- dokument
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04.45  Klan (4052) - serial
05.15  Przysięga (753) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (139) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (78) - serial
09.35  Komisarz Alex (79) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (333) - serial
11.25  Kasta (319) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Dzikie serce Europy - powrót 

prastarego lasu - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (140) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.20  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (754) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4053) - serial
18.20  Kasta (320) - serial
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! (1378) - info
20.30  Leśniczówka (614) - serial
21.00  Pełny obraz - info
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów
22.45  Ocaleni (221) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.25  Transcendencja - film fabu-

larny, Wielka Brytania/Chiny/
USA 2014, reż. Wally Pfister, 
wyk. Johnny Depp, Morgan 
Freeman, Rebecca Hall

02.35  Statek pijany - film fabularny, 
USA 2010, reż. Bob Meyer, 
wyk. John Malkovich, John 
Goodman, Jim Ortlieb

04.15  Notacje (1077) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (236) - serial
05.30  M jak miłość (1652) - serial
06.25  Miasteczko - dokument
06.55  Rodzinka.pl (202) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (119) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2692) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (159) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (293) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(85) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (93) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (160) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2692) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2693) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1684) - serial
21.55  Sanditon (10) - serial
23.00  Howards End (1) - serial
00.10  Tylko wiatr - dokument
01.20  Ułaskawienie 

- film fabularny, Polska/
Słowacja/Czechy 2018, 
reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, 
Jan Jankowski, Michał Kaleta

03.05  Mój koniec. Twój początek 
- film fabularny, Niemcy 
2019, reż. Mariko Minoguchi, 
wyk. Saskia Rosendahl, Edin 
Hasanovic, Julius Feldmeier

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (339) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (340) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (284) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1152) - serial
11.40  Gliniarze (355) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1082) - serial
14.40  Dlaczego ja? (973) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.30  Na ratunek 112 (744) - serial
17.00  Gliniarze (753) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3492) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.10  Bumblebee 

- film fabularny, USA/Chiny 
2018, reż. Travis Knight, 
wyk. Hailee Steinfeld, John 
Cena, Jorge Lendeborg Jr.

22.40  W pogoni za zemstą 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. George Tillman Jr., 
wyk. Dwayne Johnson, 
Billy Bob Thornton, Oliver 
Jackson-Cohen

00.50  Świat w płomieniach 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Roland Emmerich, 
wyk. Channing Tatum, Jamie 
Foxx, Maggie Gyllenhaal

03.35  Świat według Kiepskich (230) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1334) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1450) - serial
12.55  Tajemnice miłości (41) - serial
14.00  Ukryta prawda (1335) - serial
15.05  Ukryta prawda (1127) - serial
16.10  Ten moment (9) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1451) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3520) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
22.40  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2022
23.45  Superwizjer - info
00.20  Tajemnica zawodowa - serial
01.25  Zabójcza broń - serial
02.25  Szpital (884) - serial
03.25  Uwaga! - info
03.45  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.15  Recepta na stary dom 

- dokument
04.45  Jak to jest zrobione? 

- dokument
05.10  Jak to jest zrobione? 

- dokument

POLECAMYPOLECAMY

MELODRAMAT 12

Jeden dzień
ONE DAY, USA/WIELKA BRYTANIA 2011

Emma i Dexter kończą studia 
na Uniwersytecie Edynburskim. 
Choć wybrali w życiu różne drogi, 
przez kilkanaście lat utrzymują kontakt. 
Każdego roku spotykają się 
albo rozmawiają przez telefon.

CZAS TRWANIA: 103 MINUT

REŻYSERIA: LONE SCHERFIG

8
OCENA

REDAKCJI

FILM SF 12

Venom
VENOM, USA/CHINY 2018

Mroczny, nieprzewidywalny 
i agresywny osobnik sprawia, 
że Eddie próbuje zapanować nad 
swoimi nowymi mocami i pozbyć się 
nieproszonego lokatora.

CZAS TRWANIA: 107 MINUT

REŻYSERIA:  RUBEN FLEISCHER

7
OCENA

REDAKCJI

THRILLER 16

Wdowy
WIDOWS, WIELKA BRYTANIA/USA 2018

Veronica, Linda, Alice i Belle mieszkają 
w Chicago. Kobiety wiodą udane życie 
rodzinne, nie wiedząc, że ich mężowie 
skrywają niebezpieczną tajemnicę 
- są uwikłani w działalność przestępczą.

CZAS TRWANIA: 119 MINUT

REŻYSERIA: STEVE MCQUEEN

7
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 6.11.2022

21:00 
SOBOTA 5.11.2022

23:00 
PIĄTEK 4.11.2022

22:05 

PIĄTEK, 4 LISTOPADA 2022 9
ROZRYWKA

9



10 PIĄTEK, 4 LISTOPADA 2022

Z POWIATU

 
MIESZKAŃCY POŻEGNALI  

13-LETNIĄ NADIĘ  
Setki osób uczestniczyły  

28 października w pogrzebie 
13-letniej Nadii z Inowrocła-
wia. Nastolatka kilkanaście 

dni temu padła ofiarą brutal-
nego mordu. Pogrzeb nasto-
latki odbył się na cmentarzu 
przy ul. Marulewskiej w Ino-
wrocławiu. Poprzedziła go 

msza św. w kościele pod we-
zwaniem św. Mikołaja. Obok 

najbliższej rodziny, przyjaciół 
i sąsiadów, licznie przybyli 

uczniowie i nauczyciele ino-
wrocławskich szkół. Obecni 

spełnili prośbę ojca nastolatki, 
który apelował o to, by córkę 
pożegnać w anielskich kolo-
rach. Zamiast wieńców były 
więc białe róże lub bukiety 

z innych białych kwiatów. Po-
szukiwania 13-letniej Nadii 
trwały od 16 października, 

kilka dni później, 19 paździer-
nika, policjanci odnaleźli 

na osiedlu Piastowskim w Ino-
wrocławiu zwłoki nastolatki. 
Zatrzymano 18-latka, który 

przyznał się do morderstwa. 

MARSZ MILCZENIA  
W INOWROCŁAWIU 

W niedzielę około 200 osób 
wzięło udział w marszu mil-
czenia, który przeszedł przez 

centrum Inowrocławia. 
Mieszkańcy postanowili 

uczcić pamięć o zamordowa-
nej nastolatce i zaprotestować 

przeciw przemocy. Uczest-
nicy wyruszyli sprzed Teatru 

Miejskiego, by przez  
„Królówkę” przejść na Rynek. 
Tam ustawili zdjęcie zamor-

dowanej Nadii, a obok 
niego złożyli kwiaty i zapalili 

znicze. 
 

AKCJA „ODPOWIEDZIALNY  
KIEROWCA” 

Straż Miejska w Inowrocławiu 
przyłączyła się do akcji 

Ośrodka Profilaktyki i Proble-
mów Uzależnień w Inowrocła-

wiu pod nazwą „Odpowie-
dzialny Kierowca”. Kampania 

ma na celu promocję zasad 
bezpieczeństwa w ruchu dro-

gowym wśród wszystkich 
użytkowników drogi. Jej adre-
satami są zarówno dzieci jak 

i młodzież, czy osoby dorosłe. 
Podczas kampanii będzie 

można otrzymać od funkcjo-
nariuszy Straży Miejskiej  ma-
teriały i ulotki informacyjne.

                            KRÓTKO 

Żołnierze 82 Batalionu Lek-
kiej Piechoty w Inowrocła-
wiu wchodzącego w skład  
8 Kujawsko-Pomorskiej 
Brygady Obrony Terytorial-
nej uczestniczyli w szkole-
niu w okolicach Pakości. 

- Ćwiczenia takie to kwinte-
sencja służby żołnierzy ochot-
ników. Na co dzień mieszkają 
oni na terenach, w których się 
później szkolą i za bezpieczeń-
stwo których odpowiadają - 
informuje por. Paweł Bana-
siak, oficer prasowy 8 K-PBOT. 

Pierwszym zadaniem 
w ramach ćwiczenia wykony-
wanym przez żołnierzy 82 blp 
była obrona jazu, regulują-
cego poziom wody na jeziorze 
Gopło.  

Terytorialsi odpierali 
ataki grup dywersyjno-rozpo-
znawczych, które próbowały 
zniszczyć urządzenia hydro-
techniczne, co spowodowa-
łoby zalanie obszarów miesz-
kalnych Pakości.  

Atak prowadzony był 
z wody i z lądu. Żołnierze bro-
nili się z wykorzystaniem 
wcześniej przygotowanych 
stanowisk ogniowych z uży-
ciem m. in. uniwersalnych ka-
rabinów maszynowych UKM 
2000P. Dodatkowo wgląd 
w pole walki w czasie rzeczy-
wistym zapewniła Grupa Roz-

poznania Obrazowego 8 K-
PBOT z wykorzystaniem bez-
załogowego statku powietrz-
nego Fly Eye 3.0. 

Ćwiczenia obejmowały 
nie tylko działania na polu 
walki. Wspólnie z policją oraz 
WOPR żołnierze 82 blp prowa-
dzili też poszukiwania osoby 
zaginionej. 

- Szkolenie było jedno-
cześnie realnym działaniem, 
ponieważ szukano osoby, 

która faktycznie zaginęła pół-
tora miesiąca wcześniej - do-
daje por. Banasiak. 

Dynamiczne szkolenie 
oraz zajęcia zorganizowane 
na terenie cywilnym, były 
okazją do zaproszenia praco-
dawców z regionu, których 
pracownicy służą w 8 Kujaw-
sko-Pomorskiej Brygadzie 
Obrony Terytorialnej. 

Żołnierze WOT na co 
dzień pracują, uczą się, wyko-

nują swoje obowiązki w śro-
dowisku cywilnym.  

Natomiast raz w miesiącu 
stawiają się do Brygady 
Obrony Terytorialnej na dwu-
dniowe szkolenia rotacyjne, 
które odbywają się w week-
endy. 

- Ważne jest, aby praco-
dawcy mieli pogląd na zada-
nia, jakie wykonują ich pra-
cownicy dla bezpieczeństwa 
lokalnej społeczności. Wielu 

pracodawców również służy 
w WOT. Daje to możliwość 
zbudowania społeczności, 
która wzajemnie rozumie 
swoje zobowiązania. Dlatego 
pracodawcy są zapraszani 
na szkolenia rotacyjne żoł- 
nierzy WOT, gdzie mogą po-
znać wyposażenie i za- 
dania żołnierzy oraz po- 
rozmawiać zarówno z nimi, 
jak i ich dowódcami - podkre-
śla oficer prasowy Brygady OT.

TERYTORIALSI ĆWICZYLI 
POD PAKOŚCIĄ

21 października w Sali Bankie-
towej As w inowrocławskich 
Mątwach odbyły się poło-
winki czterech klas trzecich 
I LO w Inowrocławiu. Ucznio-
wie Kasprowicza i ich wycho-
wawcy bawili się doskonale. 

Organizatorem imprezy był Sa-
morząd Uczniowski wraz ze 

swoim opiekunem Maciejem 
Wasielewskim.  

Uczniom w zabawie towa-
rzyszyli: wicedyrektor Kaspra 
Sławomir Drelich oraz wycho-
wawcy klas trzecich I LO 
w Inowrocławiu: Anna Pę-
dzich-Kuszel, Maria Owczarz-
Komar, Tomasz Dudek i Kamil 
Grabowski.                                    

POŁOWINKI UCZNIÓW 
KASPROWICZA

- I znów Spółdzielnia Socjalna 
„Wigor” w ramach Projektu 
„Pełni Wigoru II” zafundowała 
nam, uczestnikom projektu 
z Latkowa, prawdziwą frajdę - 
rozpoczyna relację z kolejnej 
wyprawy Anna Witkowska, 
uczestniczka projektu. 

- Udaliśmy się  do Gzina, położo-
nego w Gminie Dąbrowa Cheł-
mińska, do Eko-Gościńca „Po-
chotówka” na warsztaty zielar-
skie. Kawą i ciastem marchew-
kowym przywitali nas gospoda-
rze - państwo Alina i Jacek. 

W ramach warsztatów, 
po posiłku grupa udała się 
do ogrodu, by zebrać zioła 
na herbatkę i na obiad. Była 
okazja zobaczyć, dotknąć i po-
wąchać ziół, często znanych 
bardziej z półki sklepowej niż 
z ekologicznej uprawy. Oprócz 
popularnych szałwii, ty-

mianku, macierzanki, pie-
truszki czy rukoli, pani Alina ze-
rwała również krwawnik, po-
krzywę, bluszczyk kurdyba-
nek, rdest ptasi i skrzyp - rośliny 
uważane powszechnie za ogro-
dowe chwasty, a jednak - jak się 
okazało - o dużych walorach 
zdrowotnych. 

- Herbatka ziołowa do-
starczyła różnych doznań 

smakowych, zdania były po-
dzielone. Co do jednego wszy-
scy byliśmy zgodni: była 
zdrowa. Na obiad przygoto-
wano zupę brukwiową oraz 
gołąbki i surówkę. Obiad, do-
prawiony zrywanymi ziołami, 
wszystkim bardzo smakował - 
komentuje uczestniczka pro-
jektu. 
(GI)                  

UCZESTNICY PROJEKTU 
W EKO-GOŚCIŃCU
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4  LISTOPADA 
1917 -  powstało Kółko Rolnicze 

w Lisewie Kościelnym. 
1957 - wicepremier Zenon  
Nowak dokonał otwarcia  
Janikowskich Zakładów  

Sodowych. 
1980 - zmarł Józef Bączkowski 
(ur. 1902), nauczyciel, żołnierz 
Armii Krajowej, działacz spo-

łeczny. W latach 1945-1970 pra-
cował w I Państwowym Li-
ceum i Gimnazjum im. Jana 
Kasprowicza (później I LO) 

w Inowrocławiu jako nauczy-
ciel wychowania fizycznego. 
Wychował grono świetnych 

sportowców. 
5  LISTOPADA 

1989 - uroczystą mszą św. 
z udziałem chóru katedralnego 
z Gniezna zainaugurowany zo-

stał w Inowrocławiu „V Ty-
dzień Kultury Chrześcijań-
skiej” organizowany przez 

Klub Inteligencji Katolickiej. 
6  LISTOPADA 

1887  - urodził się Stanisław Kieł-
basiewicz, jeden z przywódców 

Polskiej Partii Socjalistycznej 
w Inowrocławiu. Zginął w 1939 

r. podczas „krwawej nocy” 
w inowrocławskim więzieniu. 

7  LISTOPADA 
1911 - zapadł się dom przy ulicy 

Orłowskiej w Inowrocławiu; 
powstało zapadlisko o po-

wierzchni 1400 m2. 
1942 -  w rejonie Suchatówki 

hitlerowcy rozstrzelali  
144 Polaków. 

8  LISTOPADA 
1924 - ksiądz Antoni Laubitz 
został biskupem sufraganem 

gnieźnieńskim. 
1925 - powstało Kujawskie  
Towarzystwo Sceniczne  

w Inowrocławiu. 
9  LISTOPADA 

1887 -  w Strzelnie ukazało się 
czasopismo „Nadgoplanin”. 

1964 - Wincenty Domisz  
(1929-2006) został przewodni-

czącym Prezydium  
Miejskiej Rady Narodowej 

w Inowrocławiu. 
10  LISTOPADA 

1912 - na ulice Inowrocławia 
wyjechał pierwszy tramwaj. 
Linię tramwajową wykonało  

Berlińskie Towarzystwo  
Elektryczne. 

1939 - w lesie koło  Zajezierza 
rozstrzelany został przez hitle-
rowców ks. Bolesław Jaśkow-
ski (ur. 1884), długoletni pro-

boszcz inowrocławskiej parafii 
farnej, społecznik. 

11  LISTOPADA 
1845 - urodził się Marcin  Kazi-

mierz Nowakowski, kupiec 
inowrocławski, działacz naro-
dowy i kulturalny, właściciel 

znanego składu towarów kolo-
nialnych. Na przełomie stuleci 

odbywały się u niego popu-
larne wieczory literackie. 

Zmarł w 1916 r. 
1933 - powstała Biblioteka 

Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Inowrocławiu, którą od po-

czątku kieruje Jadwiga  
Klonowska.

25 października, w wieku 
72 lat, zmarł Andrzej Ant-
czak, zasłużony dla lokal-
nej, inowrocławskiej spo-
łeczności animator kultury, 
reżyser i instruktor, znany, 
przede wszystkim z działal-
ności teatralnej. 

Teatr zafascynował Go już 
w wieku nastoletnim, kiedy 
recytował i grał na scenie w ze-
spole teatralnym Fama, pro-
wadzonym przez Bożenę Pa-
procką, polonistkę Szkoły Pod-
stawowej nr 6.  

Sukcesy zespołów teatralnych 
Później pod jego kierownic-
twem zespoły teatralne: Fama, 
Azyl, Moro m. in. zaczęły od-
nosić liczne sukcesy w konkur-
sach recytatorskich, przeglą-
dach teatralnych, zdobywając 
uznanie znawców.  

Wielu młodych artystów 
pierwsze sceniczne kroki sta-
wiało pod Jego okiem, byli lau-
reatami konkursu recytator-
skiego „O złotą maskę”. An-

drzej Antczak był dumny ze 
swojego pierwszego osiągnię-
cia, kiedy w 1983 roku zespół 
Fama pod jego przywódz-

twem wystąpił na Ogólnopol-
skim Festiwalu Teatrów Szkol-
nych w Poznaniu, gdzie 
przy bardzo silnej konkurencji 

na scenie wywalczył pierwsze 
miejsce. 

Andrzej Antczak prowa-
dził warsztaty teatralne dla 

Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Inowrocławia oraz szkolił na-
uczycielki w sztuce Melpo-
meny, z którymi potem współ-
pracował i pomagał przygoto-
wywać uczniów do konkur-
sów recytatorskich.  

Dawał wskazówki 
Był związany m.in. z Ogólno-
polskimi Literackimi Spotka-
niami Pokoleń, podczas któ-
rych dawał wskazówki po-
etom, którzy chcieli poznać 
kunszt recytacji.  

Otrzymał medal od Ko-
mendy Głównej Policji za sze-
rzenie profilaktyki za pośred-
nictwem sztuki. 

Recytował wieszcza 
Zmarły był wnukiem Fran-
ciszki, siostry Jana Kasprowi-
cza, z czego był bardzo dumny 
i przejmująco recytował twór-
czość wieszcza. 

Pogrzeb Andrzeja Ant-
czaka odbył się 2 listopada 
na Cmentarzu Komunalnym 
w Inowrocławiu.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY.  
NIE ŻYJE ANDRZEJ ANTCZAK

„Nie bój się marzyć!” - tak 
brzmiał tytuł konkursu Bi-
blioteki Miejskiej w Inowro-
cławiu - na napisanie opowia-
dania dla dzieci z podróżą 
w tle - mówiącego o odwadze 
i drodze w dążeniu do celu.  

Swoich sił mogły spróbować 
zarówno osoby dorosłe, jak 
i młodzież od 16 roku życia. 
Jury w składzie: Dorota Cha-
rysz, Krzysztof Kosiński i Bar-
tosz Wiśniewski wyłoniło naj-
lepszych.  

Pierwsze miejsce zajął 
Michał Łoniewski. Druga lo-
kata przypadła w udziale Iza-

belli Drobnieckiej, a trzecia 
była Marta Chmielecka. Wy-
różnienia otrzymali: Daria Dą-
bek, Barbara Łoniewska i Mał-
gorzata Wojciechowska. 

- Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy po odbiór pamiątko-
wych dyplomów i upominków 
- informują organizatorzy kon-
kursu literackiego. 

Wydarzenie zrealizowane 
w ramach projektu „Podróżo-
wanie przez czytanie dofinan-
sowanego ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. 
(DM)                                       

NIE BOJĄ SIĘ 
MARZYĆ
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27 października w sali konfe-
rencyjnej Inkubatora Prze-
twórstwa Lokalnego w Łoje-
wie odbyło się spotkanie stano-
wiące jeden z etapów konsulta-
cji w sprawie wdrażania wie-
lofunduszowej lokalnej strate-
gii rozwoju.  

Wymiana doświadczeń miała 
status wizyty studyjnej, a jej 
obszerną część stanowiła mię-
dzywojewódzka wideokonfe-
rencja. 

Wśród gości przybyłych 
do Łojewa z województwa za-
chodniopomorskiego, znaleźli 
się m.in. Artur Przybylski - Dy-

rektor Wydziału Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopo-
morskiego i Ireneusz Kostka - 
Prezes Federacji Lokalnych 
Grup Działania w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. 

Nasz region na spotkaniu 
reprezentowali m.in.: Elżbieta 
Siemiątkowska - Dyrektor De-
partamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego oraz Tadeusz 
Kacprzak - Wójt Gminy Inowro-
cław, Magdalena Dąbrowska - 
Zastępca Wójta. 

 - Przyjechaliśmy uczyć się 
wielofunduszowej strategii roz-
woju - mówił przed rozpoczę-
ciem rozmów Ireneusz Kostka - 
W większości lokalnych grup 
działania mieliśmy do tej pory 
monofunduszową strategię, na-
tomiast w tej chwili przygoto-
wujemy strategię, tak samo 
zresztą jak większość woje-
wództw, większość lokalnych 
grup, wielofunduszowo. Duże 
doświadczenia we wdrażaniu 
wielofudoszowości ma właśnie 
województwo kujawsko-po-
morskie. Dla nas jesteście, 
po prostu, więcej wiedzący.    
(GI)   

W ŁOJEWIE DZIELONO SIĘ 
DOŚWIADCZENIAMI
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Inowrocławscy policjanci 
od pewnego czasu gromadzili 
informacje na temat narkoty-
kowego procederu, którym 
miał zajmować się 24-letni 
mieszkaniec Inowrocławia. 

- 24 października funkcjo-
nariusze wkroczyli do jednego 
z mieszkań na terenie Inowro-
cławia. Tam zastali podejrze-
wanego mężczyznę. Na miej-
sce przybył również przewod-
nik z psem przeszkolonym 
do wyszukiwania narkotyków. 
W jednym z pomieszczeń 
czworonożny funkcjonariusz 
ujawnił skrytkę, a w niej wagę 
oraz młynek do rozdrabniania 
środków odurzających. 24-la-
tek został zatrzymany - infor-
muje asp. szt. Izabella Drob-

niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu. 

Tego samego dnia poli-
cjanci wkroczyli również 
do jednego z mieszkań na te-
renie gminy Nowa Wieś 
Wielka. Tam znaleźli planta-
cję konopi w różnej fazie 
wzrostu i urządzenia po-
trzebne do rozwoju roślin.  

Zabezpieczone zostały 
wówczas 23 sadzonki oraz sze-
reg przedmiotów służących 
do ich produkcji. Kryminalni 
odkrytą podbydgoską planta-
cję łączyli z zatrzymanym  
24-latkiem. 

Zebrane przeciwko niemu 
dowody skutkowały tym, że 
usłyszał zarzut uprawy zabro-

nionych roślin. Doprowadzony 
do oskarżyciela, jego decyzją, 
został do czasu rozprawy ob-
jęty policyjnym dozorem. Męż-
czyźnie grozi kara do 8 lat wię-
zienia. Wszystko wskazuje 
na to, jak podają przepisy 
karne, że najniższa kara, jaką 
może usłyszeć to 3 lata za kra-
tami.                                                                 (DM)                                                                                                                                      

POLICJANCI ZNALEŹLI 
PLANTACJĘ KONOPI

Inowrocławscy kryminalni 
zatrzymali 24-latka. Mężczy-
zna w jednym z budynków 
wynajmowanych na terehie 
gminy Nowa Wieś Wielka 
urządził sobie plantację ko-
nopi, natomiast w mieszka-
niu w Inowrocławiu miał 
akcesoria do narkotyków.
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PRZEJĘLI NIELEGALNE 
PSYCHOTROPY

Mundurowi z Inowrocławia 
z zespołu narkotykowego 
przejęli ponad pół kilograma 
nielegalnej substancji psy-
chotropowej.  

26 października kryminalni 
przystąpili do realizacji sprawy 
narkotykowej, w którą jak po-
dejrzewali uwikłany jest 19-
letni inowrocławianin. 
W chwili gdy mężczyzna poru-
szał się po mieście i szedł ul. Ce-
gielną w Inowrocławiu został 
przez policjantów zatrzymany. 

- Podejrzenia co do tego, że 
może mieć przy sobie zabro-
nione środki potwierdziły się. 
Przy mężczyźnie policjanci 

ujawnili ponad pół kilograma 
substancji w postaci kryszta-
łów. Badanie testerem wyka-
zało, że to zabronione ustawą 
psychotropy, które odurzają - 
mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu. 

Zatrzymany trafił 
do aresztu, a następnie usłyszał 
zarzut posiadania znacznych 
ilości narkotyków. Doprowa-
dzony do oskarżyciela, został 
objęty policyjnym dozorem.  

Teraz do czasu rozprawy 
musi stawiać się systematycz-
nie w komendzie. Grozi mu 
kara do 10 lat więzienia. 
(DM)                                                               

OSZUKALI SENIORÓW
Małżeństwo z Inowrocławia 
dało się wciągnąć w rozmowę 
z osobami, które okazały się 
oszustami. Niestety stracili 
pieniądze.   

- 25 października ktoś w słu-
chawce podał się za córkę se-
niorki i powiedział, że na tere-
nie Wielkiej Brytanii brała ona 
udział w wypadku, w którym są 
poszkodowane osoby. Jest pilna 
potrzeba gotówki, by uniknąć 
odpowiedzialności. Seniorka 
wiedząc, że córka mieszka 
w Anglii uwierzyła w opowieść 
rozmówcy i zrobiła wszystko to 
co jej polecił. Gdy mężczyzna 
pojawił się u niej w domu, ta 
wraz z mężem, przekazała 
sporą kwotę pieniędzy - 
mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiato-
wej Policji w Inowrocławiu. 

Podobną historię próbo-
wali zastosować oszuści wobec 
77-letniego mężczyzny z Ino-
wrocławia. Gdy zadzwonił te-
lefon, rozmówca podał się 
za funkcjonariusza Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. Po-
dał, że namierzony został męż-
czyzna, który jest teraz 
w banku i podaje właśnie dane 
seniora, bo chce wypłacić go-
tówkę z konta. Wypytał roz-
mówcę o to ile ma pieniędzy 
na koncie oraz polecił, by ten 

przyszedł natychmiast do  
banku i wypłacił je, bo inaczej 
utraci gotówkę. Mężczyzna zo-
rientował się, że to oszustwo, 
w czym utwierdziła go rodzina. 

W podobny sposób działali 
oszuści wobec 81-letniego 
mieszkańca miasta. Senior miał 
wyrzucić pieniądze przez okno, 
bo są zagrożone. Mężczyzna 
nie uwierzył w bajeczkę i prze-
rwał połączenie.  

Sygnały o jeszcze trzech 
próbach działania oszustów 
jednego dnia otrzymał dyżurny 
inowrocławskiej policji. 

Mundurowi apelują i in-
formują, że na bieżąco współ-
działają z bankami, które są 
wyczulone na wypłaty dużej 
gotówki, zwłaszcza, gdy cho-
dzi o seniorów.            

Gdy ktoś dzwoni w spra-
wie pieniędzy i pojawia się ja-
kiekolwiek podejrzenie, że to 
może być oszustwo, koniecznie 
powiadom Policję pod nume-
rem telefonu 112! 

Ostrożność może uchronić 
przed utratą zbieranych latami 
oszczędności!                             
(DM)                                            
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26 października mundurowi 
z Gniewkowa przesłuchali 
w charakterze podejrzanego 
44-letniego mieszkańca Jani-
kowa. Odpowie za kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwo-

ści. Do zdarzenia doszło trzy 
dni wcześniej około godz. 20.45 
na drodze krajowej w miejsco-
wości Ostrowo w powiecie ino-
wrocławskim. Przejeżdżający 
tam zauważyli forda, którego 
sposób jazdy kierowcy wskazy-
wał, że  może być nietrzeźwy. 

Zareagowali na to podró-
żujący tamtędy mieszkańcy 
Torunia, którzy uniemożliwili 
mężczyźnie dalszą jazdę i od-
dalenie się z miejsca. 

Wezwany na miejsce pa-
trol skontrolował stan trzeźwo-
ści 44-latka. Wynik to ponad  

3 promile alkoholu w organi-
zmie. Kierowca tłumaczył się, 
że po tym, jak wypił alkohol, 
wsiadł w samochód i zmierzał 
po prostu do pracy. Policjanci 
zatrzymali mężczyźnie prawo 
jazdy, a on sam został przeka-
zany wskazanej przez niego 
osobie. Kierowcy forda grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wol-
ności. Sąd raczej nie pozwoli 
mu przez długi czas siadać 
za kierownicą. Postawa toru-
nian pokazuje, że każdy z kieru-
jących ma wpływ na bezpie-
czeństwo na drodze.                (DM)                                                                                                                                                     

Coraz częściej zdarza się,  
że policjanci z regionu otrzy-
mują sygnały od uczestni-
ków ruchu o podejrzeniach 
co do stanu trzeźwości in-
nych kierowców. W ten spo-
sób udaje się skutecznie eli-
minować z drogi potencjal-
nych zabójców.
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PIJANEMU DALSZĄ JAZDĘ
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EDUKOWALI W KOBYLNIKACH 

W Zespole Szkół Weteryna-
ryjno-Przyrodniczych w Ko-
bylnikach policjanci eduko-

wali także o bezpieczeństwie. 
Mundurowi różnych pionów 

spotykają się z uczniami 
dziećmi i młodzieżą, aby roz-
mawiać na temat zasad bez-
pieczeństwa. Wówczas jest 

mowa o poruszaniu się po dro-
gach, korzystaniu z internetu 

w bezpieczny sposób oraz 
o odpowiedzialności nielet-

nich. Przewodnicy przy okazji 
spotkań zawsze starają się 

edukować o przeciwdziałaniu 
krzywdzeniu zwierząt. Po-
nadto informują o zasadach 

wstąpienia do służby. 

APEL W „11” 
W inowrocławskiej Szkole Pod-
stawowej nr 11 uczniowie klas 

pierwszych wzięli udział 
w apelu bezpieczeństwa. Naj-

pierw drugoklasiści zaprezento-
wali występ muzyczny i zagadki 

dla młodszych kolegów. 
Wszystko dotyczyło zasad ruchu 

drogowego. Następnie poli-
cjantki omówiły podstawowe 

przepisy ruchu, stawiając nacisk 
na przekraczanie jezdni po pa-
sach i zasadność korzystania 
z elementów odblaskowych. 

Na koniec apelu odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu i wręcze-
nie książek. Policjantki też miały 
dla wszystkich uczniów niespo-
dzianki w postaci kolorowanek. 

 
Z UCZNIAMI SZKOŁY W ROJEWICACH 

O ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Funkcjonariusze z Komendy 
Powiatowej Policji w Inowro-

cławiu spotkali się z mło-
dzieżą, by omówić szereg te-
matów. Celem tego typu po-
gadanek zawsze jest bezpie-

czeństwo. Ostatnio w rojewic-
kiej szkole odbyło się spotka-

nie z udziałem uczniów  
klas VI-VIII. Mundurowi omó-
wili zakres odpowiedzialności 

nieletnich, zagrożenia  
w internecie oraz ogólne za-
sady bezpieczeństwa dzieci 

i młodzieży.                                                                        

                            KRÓTKO 

W Saloniku Literacko-Art-
stycznym w Inowrocławiu od-
była się konferencja „Prze-
stępczość narkotykowa - wy-
brane zagadnienia material-
noprawne, procesowe i kry-
minologiczne”. Wśród prele-
gentów wystąpiła również st. 
szer. Joanna Wojciechowska 
Rembisz, psycholog działu pe-
nitencjarnego Zakładu Karne-
go w Inowrocławiu. 

Konferencja została zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Te-
mida oraz Wyższą Szkołę 
Przedsiębiorczości im. Księcia 
Kazimierza Kujawskiego w Ino-
wrocławiu. Patronat nad wyda-
rzeniem objęła Okręgowa Rada 
Adwokacka w Bydgoszczy.  

Celem wydarzenia było 
przedstawienie aspektów teo-
retycznych i praktycznych do-
tyczących przestępczości nar-
kotykowej. Jej adresatami byli 
studenci, uczniowie klas mun-
durowych powiatu inowro-
cławskiego, kuratorzy sądowi, 
pracownicy miejskich i gmin-

nych ośrodków pomocy spo-
łecznej. Konferencja miała cha-
rakter poznawczy, analityczny 
i naukowy. Adresaci mogli rów-
nież zadawać pytania i bezpo-
średnio dyskutować z prele-
gentami na temat swoich opinii 
o środkach odurzających i prze-
pisach o ściganiu osób ich uży-
wających.  

Konferencję zainauguro-
wał prof. dr hab. Ryszard Ste-
fański wykładem „Dopalacze 
- jako substancje szkodliwe dla 

zdrowia stanowiące znamię 
przestępstwa z art. 165§1 pkt. 2 
kk”. Następnie o zagadnie-
niach ustawy o przeciwdziała-
niu narkomani w ujęciu prak-
tycznym mówił dr Piotr Kła-
doczny. Na temat problemu 
dotyczącego legalizacji mari-
huany w Polsce wypowie-
działa się dr Izabela Ksierb. Ko-
lejnymi prelegentami byli: ad-
wokat Jarosław Wyrębski, ad-
wokat Joanna Wawrzyniak, 
adwokat Karolina Wilamow-

ska, dr Jakub Myśliwiec, st. 
szer. Joanna Wojciechowska-
Rembisz, dr Justyna Ożóg, asp. 
szt. Izabella Drobniecka z KPP 
Inowrocław. Konferencję za-
kończył dr Wiesław Juchacz 
wykładem „Zobowiązanie 
skazanego do poddania się le-
czeniu”.  

St. szer. Joanna Wojcie-
chowska Rembisz, psycholog 
działu penitencjarnego Zakładu 
Karnego w Inowrocławiu pod-
czas konferencji poruszyła te-

mat „Profilaktyka uzależnień 
w warunkach izolacji peniten-
cjarnej”. 

Psycholog wskazała na spe-
cyfikę oddziaływań specjali-
stycznych prowadzonych w Za-
kładach Karnych oraz na uła-
twienia i trudności wynikające 
z izolacji penitencjarnej. Wykład 
psycholog dał słuchaczom moż-
liwość porównania pracy z oso-
bami uzależnionymi w warun-
kach więziennych do pracy 
z osobami wolnymi.

ROZMAWIALI O PRZESTĘPCZOŚCI 
NARKOTYKOWEJ 
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POMAGAJĄ 
I CHRONIĄ

„Pomagamy i chronimy”- tak 
brzmi motto policji. To misja, 
którą czuje każdy, kto wstępuje 
w te szeregi. Przewodnicy 
z Inowrocławia zaangażowali 
się w nietypowe działania.  

27 października rano patrol 
przewodników z Inowrocła-
wia w składzie: sierż. Kinga 
Lewandowska i asp. szt. 
Krzysztof Lamański byli w po-
bliżu Parku Solankowego. 
W pewnym momencie zauwa-
żyli biegnące dwa psy, które 
najwyraźniej komuś uciekły. 
Tak też było. 

Przewodnicy wykorzystali 
znane sobie techniki i schwytali 
„uciekinierów”. W rozmowie 
z ich właścicielem potwierdzili 
też, że faktycznie jego pod-

opieczni uciekli. Psy trafiły 
do domu. 

Chwilę później, ten sam pa-
trol zauważył na ul. Rąbińskiej 
zaparkowaną skodę i stojącą 
przy nim zakłopotaną parę se-
niorów. Okazało się, że małżeń-
stwo jest w drodze powrotnej 
z inowrocławskiego sanato-
rium, aż pod Łódź. Niestety 
zgasł im samochód i nie było 
szans, aby go uruchomić.   

Złotą rączką okazał się poli-
cjant, który szybko ustalił, że do-
szło do zblokowania hamulców. 
Wraz z przybyłym na miejsce 
mechanikiem zatrudnionym 
w komendzie, który dysponował 
niezbędnymi narzędziami, 
szybko uporali się z usterką. Za-
dowoleni i pełni wdzięczności 
seniorzy ruszyli do domu.      (DM)                                                                                                    
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Niedawno w Balczewie (na te-
renie Nadleśnictwa Gniew-
kowo) odbyło się swoistego ro-
dzaju szkolenie policyjnych 
przewodników z psami. 

Uczestniczyli w nim poli-
cjanci z Inowrocławia, Byd-
goszczy, Włocławka i Żnina.   

Czas spędzony w terenie to 
ćwiczenia oraz sprawdzenie 
poprawności wykonywania 
poleceń przez policyjne psy. 

Przewodnicy mieli okazję 
przetestować swoich pod-
opiecznych w kategorii patro-
lowo-tropiącej, tropiącej, wy-
szukiwania zapachów mate-
riałów wybuchowych i narko-
tyków. 

- Dlatego obszar leśny był 
doskonałym miejscem do ta-
kich zadań, które psy traktują 
jako poważną „zabawę”. Było 
aportowanie, nawęszanie, 
ćwiczenie agresji i wyszukiwa-

nie różnych przedmiotów. 
Wszystkie 10 psów przeszło 
atestację znakomicie. Obecny 
koordynator do spraw szkoleń 
z Zakładu Kynologii Policyjnej 
w Sułkowicach oraz lekarz we-
terynarii, ocenili kondycję 
czworonogów bardzo wysoko 
- informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka z Komendy Powia-
towej Policji w Inowrocławiu. 

- Tylko się cieszyć, że 
mamy tak wysoce wyszkolone 
psy, które na co dzień służą 
wraz z doskonałymi przewod-
nikami - dodaje Drobniecka. 
(DM)

ĆWICZYLI PRZEWODNICY 

Policjanci, którzy są w służbie 
przewodnikami systematycz-
nie muszą trenować ze swo-
imi czworonogami. Temu też 
służy tak zwana atestacja, by 
sprawdzić, czy pies jest nadal 
aktywny i może wykonywać 
swoje zadania.
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Ekipa ta obroniła tytuły mi-
strzowskie i powtórnie wywal-
czyła awans do zawodów wo-
jewódzkich. 

W młodszej grupie wieko-
wej w barwach SP w Turzanach 
grali: Aurelia Bandurska, Mar-

tyna Biegała, Wiktor Weber, 
Kacper Kaźmierczak i Tymote-
usz Kaźmierczak. 

Natomiast w gronie za-
wodników klas VII-VIII podsta-
wówek w zwycięskim zespole 
walczyli: Maria Kowalczyk, 
Agata Piotrowska, Franciszek 
Bandurski i Przemysław Róg. 

W mistrzostwach wzięły 
też udział ekipy ze Złotnik Ku-
jawskich, Gniewkowa i Tuczna. 
Obsługą sędziowską zapewnili 
Piotr Czarnolewski i Jan Budre-
wicz. Dla najlepszych zespołów 
i zawodników nagrody ufundo-
wała Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska. 
(DM)

TURZANY GÓRĄ
Zarówno w młodszej - jak 
i w starszej grupie wiekowej - 
drużyna Szkoły Podstawowej 
imienia Orła Białego w Turza-
nach zwyciężyła w Drużyno-
wych Mistrzostwach Szkół 
Podstawowych Powiatu Ino-
wrocławskiego w Szachach, 
które odbyły się w Zespole 
Placówek Oświatowych 
w Tucznie.  

REICH NAJLEPSZY
Zakończyła się kolejna edycja 
rozgrywek tenisowych ama-
torów - Masters Cup Lato 
2022. W SuperLidze zwycię-
żył Jacek Reich z Kruszwicy.  

Zmagania od wielu lat odby-
wają się na kortach Kujaw-
skiego Centrum Tenisowego 
Masters w Inowrocławiu.  

W ostatnich sezonie rywa-
lizacja odbywała się na aż 
ośmiu poziomach.  

W SuperLidze za Jackiem 
Reichem uplasowali się ino-
wrocławianie Marcin Chmie-
lewski i Michał Mierzwicki.  
 
Czołówka klasyfikacji 
SUPERLIGA: 1. Jacek Reich,  
2. Marcin Chmielewski, 3. Mi-
chał Mierzwicki, 4. Piotr Choj-
nacki, 5. Dawid Rajs. 

I LIGA: 1. Roman Kukliń-
ski, 2. Rafał Welenc, 3. Marek 

Przybylski, 4. Arkadiusz Choj-
nacki. 

II LIGA: 1. Piotr Miś, 2. Ma-
ciej Jakimiuk, 3. Sławomir Pa-
kulsi, 4. Adam Molenda. 

III LIGA: 1. Piotr Bubak,  
2. Janusz Halak, 3. Paweł Kro-
czyk, 4. Tomasz Koszewski, 5. 
Przemysław Nowicki. 

IV LIGA: 1. Jarosław Naj-
dowski, 2. Kamil Błażejewski,  
3. Maciej Kaczmarek, 4. Jacek 
Sobczak. 

V LIGA: 1. Rafał Wróblew-
ski, 2. Marcin Nawara, 3. Sławo-
mir Tyszkiewicz, 4. Damian 
Muszalski. 

VI LIGA: 1. Zbigniew Dur-
kieewicz, 2. Mariusz Kurzawski, 
3. Piotr Piętas, 4. Damian Gajew-
ski.  

VII LIGA: 1. Marcin Stojko, 
2. Olek Matyjasik, 3. Tomasz Mi-
lewski, 4. Mateusz Marszałow-
ski, 5. Kamil Wnuk.                    (DM)                                                         
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Dystans uczestnicy pokonali 
w towarzystwie ukochanych 

osób, rodziny, przyjaciół, zna-
jomych czy pupila. Na wszyst-
kich czekały koszulki i me-
dale.  

Udział w imprezie był 
bezpłatny i miał charakter re-
kreacyjny. 

Organizatorem drugiego 
Biegu o Zachodzie Słońca był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Inowrocławiu. 
(DM)                                

ZNÓW POBIEGLI
Przed tygodniem w Inowro-
cławiu odbył się II Bieg o Za-
chodzie Słońca. Prawie 300 
zawodników ruszyło ze Sta-
dionu Miejskiego imienia 
Inowrocławskich Olimpij-
czyków. Pięciokilometrowa 
trasa wiodła alejkami Parku 
Solankowego.

WYGRANA NOTECI
Koszykarze KSK Ciech Noteć 
Inowrocław odnieśli trzecie 
zwycięstwo w drugiej lidze 
(grupie A). Wysoko pokonali 
młodych graczy z Łodzi. 

W meczu nie zagrał jeszcze 
środkowy Marcin Majer, który 
ponownie związał się z Notecią. 

Wyniki 
KSK Ciech Noteć - 106:65 (33:13, 
20:17, 32:13, 21:22), Oleksandr 
Shcherbatiuk (na zdjęciu) 19 (3), 
Mikołaj Grod 16, Jakub Kondra-
ciuk 14, Mateusz Marciniak 12 
(3), Piotr Robak 9 (1), Jakub Du-
sza 8, Łukasz Bodych 8, Mate-
usz Stańczuk 7, Aleksander Fili-
piak 6, Eryk Bembnista 5 (1), An-

toni Gawarecki 2, Jan Fajfer 0 - 
Szymon Rękoś 11 (1), Bartosz 
Stępień 10 (2), Adrian Adamo-
wicz 8 (1), Tomasz Kwieciński 7, 
Maksymilian Gajek 6 (2), Wiktor 
Szewczyk 5 (1), Jakub Gawlas 5, 
Bartosz Górnicki 4, Kacper Koc 
3, Mikołaj Majer 2, Jan Bosowicz 
2, Maciej Szalak 2;     

ŁKS Coolpack  Łódź - Księ-
żak Łowicz 98:95, PKK Pabia-
nice - Flota Gdynia 78:66, Trefl II 
Sopot - Pyra Poznań 49:84, GAK 
Gdynia - AZS UMK Toruń 70:77, 
MKK Zgierz - TKM Włocławek 
103:42, MKK Gniezno - Ogniwo 
Szczecin 83:54, Tarnovia - SMS 
Władysławowo 101:93. W tabeli 
prowadzi ŁKS Coolpack 12 pkt. 
Noteć jest dziewiąta 9.            (DM)                                                              
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Zmiana podyktowana została 
głównie aspektami finanso-
wymi. 

Podczas nadzwyczajnej 
sesji, radni podjęli stosowne 
uchwały, mające na celu prze-
kształcenie OSiR w inną formę 
organizacyjno-prawną.  

Ośrodkowi Sportu i Rekre-
acji, jako jednostce budżetowej 
nadano statut. Zmiana nie po-
woduje ujemnych skutków 
ekonomicznych i socjalnych 
dla pracowników. 

Celem uchwały, jak wska-
zano w uzasadnieniu, jest 
stworzenie optymalnego mo-
delu ekonomicznego pozwala-
jącego na efektywne wykorzy-
stanie posiadanych zasobów 
ludzkich i majątkowych. 

Funkcjonujący samorzą-
dowy zakład budżetowy, który 
odpłatnie wykonuje zadania, 

pokrywając koszty swojej dzia-
łalności z przychodów własnych 
i dotacji przedmiotowej, która 
nie może przekroczyć 50% kosz-
tów jego działalności, posiada 
trudności w wypracowaniu 
przychodów własnych na pozio-

mie co najmniej 50 proc. kosz-
tów. Problem uzyskania odpo-
wiedniego poziomu przycho-
dów wynika z obecnej trudnej 
sytuacji finansowej i obowiązu-
jących w tym zakresie przepi-
sów prawnych. 

Biorąc pod uwagę zwłasz-
cza uwarunkowania budże-
towe, zmiana organizacyjno-
prawna z samorządowego za-
kładu budżetowego w jed-
nostkę budżetową jest w pełni 
uzasadniona.                                (UM)                                                                                                         

OSIR ZMIENIA FORMĘ 
ORGANIZACYJNO-PRAWNĄ

Od przyszłego roku  
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Inowrocławiu będzie  
jednostką budżetową, a nie 
jak do tej pory zakładem bu-
dżetowym. 
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Trzecia liga (grupa 2) 
Gedania Gdańsk - Unia Jani-
kowo 2:1, Wojciech Zyska, Adam 
Duda - Miłosz Matuszewski, 
Olimpia Grudziądz - Cartusia 
Kartuzy 3:0, Stolem Gniewino - 
Zawisza Bydgoszcz 0:0, Unia So-
lec Kujawski - KP Starogard 
Gdański 1:2, Błękitni Stargard - 
Polonia Środa Wielkopolska 1:2, 
Świt Skolwin - Pogoń II Szczecin 
0:2, Sokół Kleczew - Bałtyk Gdy-
nia 2:1, Vineta Wolin - Unia Swa-
rzędz 0:0. Prowadzi Gedania 33 
punktów. Unia J. spadła 
na przedostatnie miejsce 9 pkt.             

Czwarta liga 
Chełminianka Chełmno - Cuia-
via Inowrocław 0:3, Dawid Ja-
nicki, Patryk Kozłowski, Seba-
stian Rumiński, Notecianka Pa-
kość - Start Pruszcz 0:3, Olek-
sandr Ovsiak, Michał Igliński, 
Wojciech Lewandowski, Lider 
Włocławek - Noteć Łabiszyn 
4:2, Pogoń Mogilno - Wda Świe-
cie 0:3, Sparta Brodnica - Wło-
cłavia Włocławek 1:3, Sportis 
SFC Łochowo - Pomorzanin To-
ruń 2:1, Chemik Moderator 
Bydgoszcz - Kujawianka Izbica 

Kujawska 8:1, Pol-Osteg Pomo-
rzanin Serock - Lech Rypin 0:0, 
Tłuchowia Tłuchowo - Elana 
Toruń 0:0. Nowym liderem zo-
stała Cuiavia 27 pkt. Wyprzedza 
Włocłavię i Elanę po 26. Note-
cianka jest ostatnia 5. 

Piąta liga (grupa 2) 
Gopło Kruszwica - Unia Gniew-
kowo 1:2, Sebastian Krzysz-
tofiak (samobójcza) - Janusz 
Olach, Kamil Fajkowski, Zoo-
technik Kołuda Wielka - Kuja-
wiak Kowal 3:3, Piotr Bachanek 
2, Adrian Turowski - Leonid 
Khankiewicz 2, Kamil Bógdał, 
Noteć Gębice - Piast Kołodzie-
jewo 3:3, Filip Bednarek, Da-
mian Radecki, Marcin Jaro-
szewski - Alan Jędrzejczak 3, Or-
lęta Aleksandrów Kuj. - Łokie-
tek Brześć Kuj. 2:1, Zdrój Ciecho-
cinek - GKS Baruchowo 8:0, Lu-
bienianka Lubień Kuj. - Wisła 
Dobrzyń 1:8, Start WIP Stawki - 
Kujawiak Instalnova Kruszyn 
4:1, Sadownik Waganiec - LTP 
Lubanie 2:0. Na czele jest Łokie-
tek 31 pkt. Unia G. jest trzecia 26, 
Zootechnik szósty 21, Piast jede-
nasty 10, a Gopło czternaste 8. 

A klasa (grupa 2) 
Cukrownik Tuczno - Pału-
czanka Żnin 0:0, AF Brzoza - 

Goplania Inowrocław 3:0, Łu-
kasz Żuchowski 2, Wojciech 
Czyż, Kujawy Markowice - Mi-
krus Szadłowice 6:2, Bartosz 
Maniewski 3, Paweł Sobecki, Ja-
kub Pawłowski, Kacper Ciesiel-
ski - Błażej Wyrkowski 2, BOSiR 
Barcin - Piast Złotniki Kuj. 6:1, 
Oliwier Kurant 3, Radosław 
Mróz, Dawid Błażejewski, Mi-
chał Węgliński - Maciej Woź-

niak, Dąb Bąkowo/Dąbrowa Bi-
skupia - Szubinianka Szubin 3:4, 
Bartłomiej Czaplewski, Filip Da-
nielewski, Norbert Mielcarek - 
Robert Jurek 2, Kacper Wojcie-
chowski, Paweł Jakubowski, Za-
głębie Piechcin - Spójnia Białe 
Błota 0:3, Hubert Baranowski, 
Gracjan Grygiel, Oskar Sucho-
dolski, Tarant Wójcin - Pogoń II 
Mogilno 1:5, Damian Lewan-

dowski - Szymon Rutkowski 2, 
Stanisław Ciejek, Michał Wojcie-
chowski, Jakub Śmigielski - 
 Pierwszy jest Cukrownik 28 pkt. 
Druga jest Pogoń II 24.  

B klasa (grupa 4) 
Notecianka II Pakość - Noteć II 
Gębice 1:0, Michał Szot, Burza 
Nowa Wieś Wielka - Snajper 
Rogowo 4:2, LZS Grochowiska 

Księże - Olimpia Dąbrowa 5:1, 
Grom Ostrowo - KP Jeziora 
Wielkie 1:16, Kujawianka 
Strzelno - Noteć II Łabiszyn 0:5, 
LZS Jadowniki - Sparta Jano-
wiec Wlkp. 2:4. W tabeli prowa-
dzi Sparta 28 pkt. Pakościanie 
plasują się na piątej pozycji 20. 

B klasa (grupa 5) 
Unia II Gniewkowo - Czarni 
Wierzchosławice 1:4, Patryk 
Mróz - Karol Aleksandrzak 2, 
Marcin Strzelczyk, Krzysztof 
Sobczak, Orłowianka Orłowo - 
Znicz Rojewo 5:0, Mateusz Ma-
ciejewski, Jakub Pawlaczyk, 
Sebastian Kaczmarek, Karol 
Kruszczyński, Adam Borczy-
kowski, Kolorowi Krusza Zam-
kowa - Fregata Polanowice 4:1, 
Kacper Raczyński 2, Łukasz 
Piechnik, Łukasz Woś - Krzysz-
tof Ratajczak (samobójcza), 
Noteć Inowrocław - LZS Ko-
ścielec 5:2, Kacper Kornacki 2, 
Szymon Rzadkowalski, Mate-
usz Danielski, Michał Marek - 
Robert Szutkowski, Mikołaj 
Bus (samobójcza), Kujawy 
Kozy - Unia Leszcze 0:2, Mate-
usz Radkowski 2. Pauzował 
Kujawiak Sukowy. Na czele są 
Czarni 24 pkt. Wyprzedzają Ko-
lorowych 22 i Orłowiankę 21.    
(DM)                                                                                                                                                                       

RYWALIZOWALI NA PIŁKARSKICH BOISKACH 
Piłkarze zespołów z powiatu 
inowrocławskiego rozegrali 
kolejne mecze.   
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Reprezentanci Klubu Akro-
batyki Sportowej Akro-Sól 
Inowrocław znakomicie  
wypadli w Mistrzostwach 
Świata w Fit Kids Federacji 
GPA Polska, które odbyły się 
w Skarszewskim Centrum 
Sportu. W klasyfikacji druży-
nowej zajęli drugie miejsce.  

Wyniki 
SOLO DZIEWCZĄT: złoto - 
Laura Derdzikowska w katego-
rii do lat 8, srebro - Milena So-
bocińska w kategorii do lat 6 
i Gabriela Krawiec w kategorii 
do lat 15, brąz - Maria Galant 

w kategorii do lat 15, piąte miej-
sce - Maja Kwiatkowska w kate-
gorii do lat 10, szósta lokata - 
Lena Śnieg w kategorii do lat 9, 
Maja Mikołajewska w kategorii 
do lat 11, Magdalena Perlikow-
ska w kategorii do lat 14; poza 
czołową szóstką - Wiktoria Ta-
baczyńska w kategorii do lat 10 
i Zuzanna Kwaśniewska w ka-
tegorii do lat 12; 

SOLO CHŁOPCÓW: złoto - 
Alan Kałamaja, brąz - Nikodem 
Kwiatkowski;  

DUETY: złoto - Anastacja 
Barczak i Laura Derdzikowska, 
srebro - Anna Bochenek i Ame-

lia Walczak oraz Magdalena 
Perlikowska i Maja Korpas; 

TRIO: złoto - Laura Derdzi-
kowska, Magdalena Perlikow-
ska, Anastazja Barczak oraz Ga-
briela Krawiec, Maria Galant, 
Maja Mikołajewska, brąz - Do-
minika Szajda, Nina Katulska, 
Nina Adamska.  

Niebywałe umiejętności 
zawodników zrobiły wrażenie 
na sędziach i widzach w hali 
w Skarszewie.   

Trenerami akrobatów 
z Inowrocławia są Albin i Ol-
gierd Grablewscy.  
(DM)  

AKROBACI NA MEDAL
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Bydgoszcz 
W siódmej edycji International 
Young Oyamas Cup w Bydgosz-
czy inowrocławianie zdobyli 
sześć medali w dwóch konku-
rencjach. W kata srebrny krą-
żek zdobył Igor Strach. Czwarte 
lokaty zajęli Oliwia Trybuś i An-
toni Prill. W kumite po srebro 
sięgnęli: Igor Strach, Paweł Si-
wiec, Dawid Kukuczka, Piotr 

Skonieczny, a brąz wywalczył 
Antoni Prill.   

Szczecin 
W Kyokushin Challenge 
w Szczecinie podopieczni Da-
niela Gorczycy osiem razy sta-
nęli na podium. Skromna re-
prezentacja inowrocławskiego 
klubu była siódma w rankingu 
klubowym. 

W kata zwyciężyła Marta 
Czerwińska, a druga była Mar-
celina Łysiak. W kumite trium-
fowali: Marta Czerwińska, 
Adam Dziuba i Piotr Skonieczny. 
Srebro zdobyła Weronika Tka-
czyk, a trzecie lokaty wywalczyli 
Jakub Tkaczyk i Antoni Wituła.  

Zielonka 
Czteroosobowa reprezentacja 
Inowrocławskiego Klubu Ky-
okushin brała też udział  
w 33. Mistrzostwach Polski Ky-
okushin PZK w Zielonce. 

Marcel Derdzikowski się-
gnął po brąz w kumite. Igor 
Strach był czwarty w kata oraz 
w najlepszej ósemce w kumite.  

Marcelina Łysiak w gronie 
39 karateczek w kata uplaso-
wała się na ósmej pozycji. An-
toni Wituła w kumite znalazł 
się w czołowej ósemce. 

Madryt 
W Mistrzostwach Europy Ky-
okushin-Kan w Madrycie wal-
czyli zawodnicy z 40 krajów. 
Polskę reprezentowali tylko 
inowrocławianie. W klasyfika-
cji państw zajęli szóste miejsce. 

Paweł Stasiński triumfo-
wał w kumite. Marta Czerwiń-
ska wygrała w kumite i była 
druga w kata. Marcel Derdzi-
kowski zwyciężył w kumite. 
Marcelina Łysiak zdobyła sre-
bro w kumite i była czwarta 
w kata. Igor Strach wywalczył 
drugie miejsce w kumite 
i czwarte w kata. Oliwia Trybuś 
była piąta w kata.         

Karatecy dziękują 
za wsparcie Starostwu Powia-
towemu i Urzędowi Miasta Ino-
wrocławia.                                         (DM)

STARTOWALI KARATECY
Zawodnicy Inowrocław-
skiego Klubu Kyokushin star-
towali w kilku ważnych zawo-
dach w Bydgoszczy, Szczeci-
nie, Zielonce i Madrycie. 
Z każdego z turniejów przy-
wieźli medale. 
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