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Ostatnio stowarzyszenie „W grupie raź-
niej” z Latkowa miało plan, by „życie 
choć na chwilę stało się radosne i koloro -
we”. Udało się dzięki wsparciu Powiatu 
Inowrocławskiego. Wszyscy pojechali 
do Opery Nova w Bydgoszczy na balet 
„Alicja w krainie czarów”. 

- Na ten czas przenieśliśmy się w za-
czarowany świat baśni, by razem z Ali-
cją i napotkanymi przez nią postaciami 
przeżywać niesamowite przygody. Wy-
jazd do opery był możliwy dzięki reali-
zacji projektu „Z operą na Ty” finanso-
wanym przez Powiat Inowrocławski - 
podkreśla członek stowarzyszenia Anna 
Witkowska. 

Latem chórzyści z inowrocławskiej 
„Halki” uczestniczyli w warsztatach 
w Międzyzdrojach. Dali też mały kon-
cert w tamtejszym kościele pw. św. Piot -
ra Apostoła. Tę wyprawę również 
wspie rał Powiat Inowrocławski. 

Także odnoszący liczne sukcesy ka -
ratecy po zawodach fotografują się z fla -
gą powiatu, który wspiera ich wyjazdy. 

Jedni kochają sport, więc działają 
w klubach sportowych. Inni pasjonują 
się śpiewaniem, turystyką, czy 
sztuką. Entuzjastów działających 
w ponad 450 organizacjach pozarzą-
dowych w regionie nie brakuje. Są to 
m.in. kluby sportowe, organizacje 
strażackie, zdrowotne czy wędkarskie 
lub koła gospodyń wiejskich. 

Działające w nich osoby zgodnie 
przyznają, że bez wsparcia wiele pomy-
słów nie mogłoby być zrealizowanych. 

- Dzieci, zamiast jechać na zawody 
lub szkolić się, siedziałyby w domu. Ten 
przykład dobitnie pokazuje, jak ważne 
to pieniądze - przyznaje jeden z naszych 
rozmówców. 

Władze Powiatu Inowrocław-
skiego doceniają działalność pozarzą-
dówek, co roku zwiększają pulę środ-
ków przeznaczanych na ich działalność. 

- Organizacje pozarządowe są bar-
dzo ważne dla funkcjonowania naszego 
powiatu. To tam powstają niezwykle 
ciekawe pomysły, stamtąd wywodzą się 

ludzie, którzy sławią później nasz po-
wiat na cały kraj. Dlatego staramy się 
wspierać ich działalność i co roku zwięk-
szać środki dla nich - wyjaśnia Starosta 
Inowrocławski Wiesława Pawłowska. 

Jeszcze w 2019 r. było to tylko 100 
tys. zł. W tym roku było to już 150 tys. zł 
na kilkadziesiąt projektów. Przyszły rok 
może być jednak przełomowy. 

W tym roku za środki otrzymane 
z Powiatu Inowrocławskiego organi-
zowano m.in. turnieje piłkarskie, 
szachowe, koszykarskie, wyjazdy 
na rozmaite zawody sportowe, re-
gaty żeglarskie, festiwal pieśni ludo-
wej, noc muzeów, ćwiczenia strażac-
kie, rajd rowerowy czy marsze 
na orientację. 

W przyjętym w środę przez rad-
nych programie współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi na 2023 r. planuje 
się przeznaczyć na jego realizację nie 
mniej niż 500 tys. zł! 

- Ostateczna wysokość środków 
na realizację zostanie określona 
w uchwale budżetowej - czytamy 
w dokumencie.

ENERGICZNI I POMYSŁOWI MIESZKAŃCY
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W Powiecie Inowrocławskim jest ich kilkaset i wiele działa bardzo pręż-
nie. Organizacje pozarządowe, bo o nich mowa, to grupy gromadzące 
energicznych i pomysłowych mieszkańców „którym się chce”. Program 
współpracy z nimi na przyszły rok właśnie zatwierdzili radni.
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Intensywne roboty trwają 
przy ul. Poznańskiej w Ino-
wrocławiu. Przy szpitalu po-
wstaje dom, w którym za-
mieszkają znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej 
kobiety z dziećmi. 

W ostatnich dniach wylewano 
płytę pod ławę fundamen-
tową. Ekipie budowlanej 
na razie pogoda niestraszna. 
Zresztą prace będą mogły się 
toczyć nawet przy kilkustop-
niowym mrozie. 

- To poważna i kosztowna 
inwestycja, uzasadniona z po-

wodów społecznych. Finalnie 
powstanie jedna z najpiękniej-
szych i najbardziej funkcjonal-
nych tego typu placówek 
w Polsce. Dwukondygnacyjny 
obiekt zaprojektowany w jed-
nej bryle będzie praktyczny 
i mało uciążliwy w utrzyma-
niu. W razie potrzeby w przy-
szłości można będzie dobudo-
wać kolejny moduł - wyjaśnia 
Starosta Wiesława Pawłowska. 

Placówka ma powstać 
do końca przyszłego roku. Ma 
mieć powierzchnię prawie 
1100 m2. Będzie w nim mogło 
mieszkać około 30 osób.  

Projekt przewiduje od-
rębne sypialnie, pokoje dla 
matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży, przezna-
czone maksymalnie dla 
trzech osób. 

Wartość całego zadania 
wynosi około 10 mln 360 tys. 
zł. Inwestycja jest finansowana 
ze źródeł zewnętrznych - Pro-
gramu Inwestycji Strategicz-
nych oraz Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, 
z których Powiat pozyskał łącz-
nie blisko 7 mln 900 tys. zł, 
a także z budżetu Powiatu Ino-
wrocławskiego.

MANEWRY W MODLIBORZYCACH 

W sobotę w Modliborzycach 
odbyły się Manewry Ratowni-

czo-Gaśnicze Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Powiatu Inowrocław-

skiego. Druhowie ochotnicy 
z naszego powiatu zaprezen-
towali swoje wysokie umie-

jętności prowadzenia akcji ra-
towniczo-gaśniczych. Ćwi-

czeniom przyglądała się Sta-
rosta Inowrocławski Wie-

sława Pawłowska. 
 

KIERMASZ CIAST 

W I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Jana Kasprowicza od-
był się Świętomarciński Kier-

masz Ciast. Członkowie sa-
morządu oraz ekipy szkol-

nego radiowęzła sprzedawali 
ciasta, ciasteczka, babeczki, 

rogale przygotowane i dostar-
czone przez aż 40 uczniów. 

Po podliczeniu pieniędzy oka-
zało się, że zebrano 1504 zł. 

Cała kwota zostanie przezna-
czona na zakup nowego 

sprzętu do szkolnego radio-
węzła oraz sprzętu nagłaśnia-
jącego do auli I LO. Organem 
prowadzącym szkołę jest Po-

wiat Inowrocławski. 
 

PLEBISCYTOWA WYGRANA 

Nauczycielka Zespołu Szkół 
Weterynaryjno-Przyrodni-

czych w Kobylnikach Joanna 
Kurczewska-Szczerba, wy-

grała szczebel powiatowy Ple-
biscytu Edukacyjnego organi-

zowanego przez Gazetę Po-
morską. Gratulacje złożył jej 

m.in. dyrektor szkoły Tomasz 
Tschurl.

                          KRÓTKO

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

BUDOWA AZYLU DLA 
MATEK Z MAŁYMI 

DZIEĆMI

Klub Honorowych Dawców 
Krwi przy inowrocławskiej 
Inofamie obchodził 55-lecie 
powstania. W uroczystościach 
brała udział Starosta Inowro-
cławski Wiesława Pawłowska. 

Złożyła ona na ręce prezesa 
klubu, Piotra Gucika, serdeczne 

gratulacje i podziękowania. 
- W ciągu minionych 55 lat 
członkowie klubu oddali ty-
siące litrów życiodajnego 
płynu. W imieniu mieszkań-
ców Powiatu Inowrocław-
skiego dziękuję za dobro, które 
niesiecie, bezinteresowną po-
moc, którą już przekazaliście 

i wiem, że jeszcze nie raz prze-
każecie – powiedziała Starosta 
Inowrocławski Wiesława Paw-
łowska. 

W spotkaniu wzięli też 
udział m.in. Poseł Magdalena 
Łośko i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Inowrocławia Tomasz 
Marcinkowski.

ŚWIĘTO KRWIODAWCÓW
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Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska gościła 
uczniów i nauczycieli z Insti-
tut Celesti Bellera w Granol-
lers spod Barcelony. 

Grupa młodych Hiszpanów 
odwiedziła region w ramach 
międzynarodowego projektu 
„Young scientists for a susta-
inable planet” dotyczącego 
ochrony środowiska oraz se-

gregacji śmieci. 24 uczniów 
oraz 3 nauczycieli wizytuje w II 
Liceum Ogólnokształcącym 
oraz Szkole Podstawowej nr 11. 

Uczniowie z Hiszpanii 
przebywający w II LO dodat-
kowo prowadzili lekcje języka 
hiszpańskiego dla naszej mło-
dzieży. Uczestniczyli także 
w niektórych zajęciach pro-
wadzonych przez nauczycieli 
„Konopy”.

NIEZWYKLI GOŚCIE
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Rozpoczęły się rozgrywki Ku-
jawsko-Pomorskiej Ligi De-
bat, w której walczą ze sobą 
drużyny debatanckie z całego 
województwa kujawsko-po-
morskiego. Jedyną inowro-
cławską drużyną, która bierze 
udział w turnieju, są repre-
zentanci I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jana Kaspro-
wicza ze Szkolnego Klubu De-
bat im. Winstona Churchilla. 

W skład drużyny wchodzą: Ju-
lia Modlińska, Amelia Rak-
szawska i Jakub Piórek z klasy 
III d oraz Jakub Mróz z IV e, 
który jest kapitanem drużyny. 
Opiekunem młodzieży jest Sła-
womir Drelich. 

W wyniku losowania dru-
żyna „Kaspra” trafiła do grupy, 

w której stanie w szranki 
z trzema szkołami z Torunia: 
III LO, IV LO i VII LO. Pierwszą 
debatę grupową młodzi ka-
sprowiczanie odbyli na Wy-
dziale Nauk o Polityce i Bez-
pieczeństwie UMK, podczas 
której bronili tezy: „Partie poli-
tyczne nie powinny być finan-
sowane z budżetu państwa”. 

Młodzież wygrała debatę. 
To bardzo dobry początek te-
gorocznych rozgrywek w wy-
konaniu „Kasprowiczan”. 

- Warto wspomnieć, że 
w ubiegłym roku kasprowicza-
nie zostali wicemistrzami wo-
jewództwa w ramach tej ligi - 
oceniają opiekunowie. 

Organem prowadzącym 
szkołę jest Powiat Inowro-
cławski.

DEBATANCI 
Z SUKCESEM
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Co roku specjaliści 
z Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Inowro-
cławiu pomagają setkom 
mieszkańców Powiatu 
Inowrocławskiego. Liczba 
potrzebujących wsparcia 
wzrasta, zwłaszcza wśród 
młodzieży.

Pracownicy działające-
go przy ul. Mątewskiej 17 
ośrodka w  tym roku zano-
towali już blisko 1700 inter-
wencji. 

Zgodnie oceniają, że nasi-
lają się zachowania agresyw-
ne, destrukcyjne, autode-
strukcyjne i takie tendencje 
widać w całym kraju.

- Od  kilku lat obserwuję 
pogarszający się stan psy-
chiczny młodych ludzi. 
Coraz więcej dzieci i  mło-
dzieży ma obniżony nastrój, 
zaburzenia depresyjne i  lę-
kowe. Niestety, rośnie licz-
ba młodych ludzi, a  nawet 

dzieci, którzy podjęli próbę 
samobójczą lub dręczą je 
myśli suicydalne. Przeraża-
jące jest, że  uczeń drugiej 
klasy szkoły podstawowej 
mówi „nie chce mi się żyć” 
– mówi kierownik Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej Ali-
cja Szemczak.

Tylko w  tym roku ośro-
dek wszczął 9 procedur 
tzw. Niebieskiej Karty, czyli 
procedury, która ma zapew-
nić bezpieczeństwo osobie 
doświadczającej przemocy 
w rodzinie.

Warto podkreślić, że wiel-
ką rolę w  profilaktyce od-
grywają szkoły, gdzie pe-
dagodzy i  wychowawcy 
uświadamiają młodzieży, 
co warto zrobić i jakie pod-
jąć działania w sytuacji kry-
zysowej. 

Wielu z nich współpracu-
je z  ośrodkiem, i  to  głów-
nie dzięki nim młodzi ludzie 
trafiają tam, gdzie objęci są 
pomocą. 

- Często rodzice są wspar-
ciem dla swoich pociech, ale 
zaznaczam, że  często nie 

znaczy niestety, że  zawsze 
– zauważa Alicja Szemczak.

Ośrodek Interwencji Kry-
zysowej organizuje również 
konferencje, szkolenia, hap-
peningi, spotkania z  mło-
dzieżą dotyczące m.in. prze-
mocy, czy potrzeb dzieci. 

W  tym roku opisywali-
śmy zresztą projekt skiero-
wany do  młodych pod ha-
słem „Nasz Głos – Jestem, 
Kocham, Ufam”. W  akcji 
wzięło udział wielu mło-
dych mieszkańców Powiatu 
Inowrocławskiego oraz na-
uczycieli, dyrektorów szkół, 
pedagogów i rodziców. 

Niestety, problemem jest 
to, że  niektóre trudne sy-
tuacje są tematem tabu lub 
obiektem drwin.

- Cały czas istnieje prze-
konanie, że  do  psychiatry 
czy do  psychologa idzie 
tylko głupek. Postrzegane 
jest to  jako wstyd, wszel-
kie problemy ukrywane są 
w czterech ścianach.  Więź, 
która łączy rodzica z dziec-

kiem, nie zawsze oznacza 
bliskość i  głęboką relację. 
Rodzice nie zawsze słyszą 
swoje dzieci i nie zawsze je 
widzą. Nie znają ich trosk, 
nie pytają, co  mogę dla 
ciebie zrobić, natomiast za-
dają pytanie o  ocenę, jaką 
syn czy córka otrzymała 
w  szkole – zauważa kie-
rownik Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej podkreślając, 
że  troskliwy rodzic jest 
przewodnikiem swojego 
dziecka, słyszy go, widzi, 
dostrzega, gdy coś jego po-
ciechę trapi i potrafi odpo-
wiednio zareagować.

- Niestety, są rodzice, któ-
rzy nie widzą, nie słyszą, 
nie mają czasu, bagatelizują 
pojawiąjące się problemy. 
Warto zaznaczyć, że nie tak 
rzadko  oni sami są źródłem 
kryzysu, ale trudno im się 
do  tego przyznać – mówi 
Alicja Szemczak.

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej znajduje się 
w  Inowrocławiu przy ul. 

Mątewskiej 17 i funkcjonuje
w  strukturach Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzi-
nie. 

Przedmiotem jego dzia-
łalności jest świadczenie 
bezpłatnej i  anonimowej 
pomocy osobom, rodzinom, 
które znalazły się w trudnej 
dla nich sytuacji życiowej. 
Pomoc ta ma na celu zapo-
bieganie przejścia kryzysu 
w  stan chronicznej niewy-
dolności psychospołecznej.

Można do  niego zadzwo-
nić pod nr tel. 52 359 22 49.

Przy okazji przypomi-
namy, że  pod bezpłat-
nym numerem 800 154
030 i  adresem e-mailo-
wym  niebieskalinia@ku-
jawsko-pomorskie.pl działa
Kujawsko-Pomorska Niebie-
ska Linia. Obsługiwana jest 
codziennie przez prawnika 
i  psychologa, którzy udzie-
lają pomocy w  sprawach
związanych z  przemocą 
domową lub problemami 
rodzinnymi.

Rękopisy z muzealnego sejfu

W Inowrocławiu kilka 
dni temu gościła prof. 
Gabriela Matuszek-Stec, 
profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i redaktor 
naukowa „Dzieł literac-
kich Stanisława Przyby-
szewskiego”. 

W  powiatowym Muzeum 
im. Jana Kasprowicza spo-
tkanie i  ciekawą rozmowę 
o  Przybyszewskim prowa-
dził dr Łukasz Oliwkow-
ski, polonista z  III Liceum 
Ogólnokształcącego. Wyjąt-
kowe spotkanie uświetniły 
rękopisy Stanisława Przy-
byszewskiego ze zbiorów 
Muzeum. 

Z muzealnego sejfu wyję-
ty został tajemniczy czarny 
zeszyt, w  pięknej secesyj-
nej okładce, kryjący niezna-
ną powieść Stacha. Rękopis 
zaczynają słowa „Spokoju – 
za wszelką cenę spokoju!”. 

Wcześniej o  twórczości 
Przybyszewskiego rozma-
wiano podczas spotkania 
z  uczniami szkół ponad-
podstawowych.

Na  ponad godzinę salą 
lekcyjną stała się sala kon-
certowa Państwowej Szkoły 
Muzycznej I  i  II Stopnia 
im. J. Zarębskiego. Wykład 
prof. Gabrieli Matuszek-
-Stec dotyczył Stanisława 
Przybyszewskiego i  jego 
znaczenia w kulturze euro-
pejskiej. 

Wydarzenie uświetnił re-
cital fortepianowy w  wy-
konaniu Wiktorii Albrecht, 
która zaprezentowała Ma-
zurka a-moll i Etiudę rewo-
lucyjną Fryderyka Chopina, 
oraz Amelii Jankowskiej 
grającej 5 Etiudę Karola 
Szymanowskiego, uczennic 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II stopnia w Inowro-
cławiu. 

Wydarzenia upamiętnia-
jące 95. rocznicę śmierci 
Stanisława Przybyszewskie-
go objęte były patronatem 
Wiesławy Pawłowskiej, Sta-
rosty Inowrocławskiego.

Starostę na  spotkaniu 
w  muzeum reprezentował 
Członek Zarządu Powiatu 
Włodzimierz Figas.

Muzealny kiermasz
Jutro w powiatowym 
Muzeum im. Jana 
Kasprowicza otwarty 
zostanie Kiermasz 
Świąteczny pod patro-
natem Starosty Inowro-
cławskiego Wiesławy 
Pawłowskiej. Czynny 
on będzie w godzinach 
otwarcia muzeum.

W  tym miesiącu w  mu-
zeum będą się odbywały 
również warsztaty. Już 
jutro o  godzinie 10.00, 
12.00 i  14.00 rozpocz-
ną się zajęcia z  tworze-
nia kolorowych jeżyków  
z bibuły.

10 grudnia zaplano-
wano warsztaty tworze-
nia słomianych gwiaz-
dek. 11 grudnia odbędą 

się warsztaty tworzenia 
kolorowych łańcuchów 
i  szyszek z  bibułki, a  18 
grudnia - tworzenia sło-
mianych modułów i  wy-
platanych ozdób.

Zajęcia będą rozpo-
czynały się o  godz. 
10.00, 12.00 i  14.00. 
Koszt każdego dwugo-
dzinnego spotkania to 
10 zł.

Pomagają wszystkim w trudnej sytuacji
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W listopadowy mglisty 
wieczór w Sali Biesiadnej 
CIS w Łojewie odbyło 
się kolejne z corocznych 
spotkań pn. „Za duszę 
Stacha”.

Najważniejszym punktem 
tegorocznego wspominko-
wego obcowania z postacią 
Stanisława Przybyszew-
skiego, w  95. rocznicę jego 
śmierci, był wykład profe-
sor Gabrieli Matuszek-Stec: 
Z  Łojewa do  Pałacu pod 
Blachą. O „królu berlińskiej 
bohemy”, przywódcy mo-
dernistycznego ruchu i pol-
skim patriocie.

Profesor Gabriela Matu-
szek-Stec, nauczyciel aka- 
demicki na Wydziale Po-
lonistyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, 
w czasie wykładu przedsta-
wiła chronologię wydarzeń 
z życia autora „Wigilii”, naj-
obszerniej omawiając samą 
twórczość „smutnego szata-
na”, a  jedynie marginalnie, 
gdy było to  koniecznym 
tłem dla kolejnych dzieł, 
szkicowała życiorys Genial-
nego Polaka.

Ponadgodzinne spotkanie 
z  Gabrielą Matuszek-Stec, 
którego jeden z elementów 
stanowiła promocja edycji 
dzieł literackich Stanisła-
wa Przybyszewskiego, było 
wyśmienitym prologiem 
i przygrywką do głębszego 
poznania twórczości uro-
dzonego w Łojewie pisarza. 

A  owa edycja dzieł literac-
kich jest ku temu najlepszą 
sposobnością. Przypomnij-
my, że na ten czas ukazały 
się dwa tomy z zaplanowa-
nych jedenastu, które ukażą 
się nakładem Wydawnictwa 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Obie wydane w  tym 
roku księgi (tomy I  i  III) 
można było nabyć w  Łoje-
wie tuż po spotkaniu. Trze-
ba dodać, że  rozchodziły 
się niemal tak szybko jak 
przysłowiowe ciepłe bu-
łeczki. Profesor Matuszek-
-Stec zajmuje się redakcją 
i  opracowaniem nauko-
wym (wstępy, edycje, ko-
mentarze i dodatki krytycz-
ne) wspomnianych pozycji.

Wykład poprzedzony 
został występem Dariusza 
Jaskrowskiego, który za-
prezentował kilka utworów 
Fryderyka Chopina, genial-
nie wprowadzając zebra-
nych w  tematykę spotka-
nia.

„Za  duszę Stacha” A.D. 
2022 zakończyło się szere-
giem miłych słów skiero-
wanych do  zacnego Gościa 
m.in. z ust gospodarza wie-
czoru - Tadeusza Kacprzaka 
- Wójta Gminy Inowrocław  
oraz Elżbiety Piniewskiej - 
Przewodniczącej Sejmiku 
Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego, a  jednocze-
śnie i szefowej niezawodne-
go Inowrocławskiego Teatru 
Otwartego, który wielo-
krotnie prezentował swój 
kunszt podczas wspomin-
kowych wieczorów z  Przy-

byszewskim, począwszy 
od  tego pierwszego, który 
odbył się na łojewskiej sce-
nie w 2014 r.

Po  oficjalnym zakończe-
niu spotkania nie zabrakło 
tradycyjnie kuluarowych 
rozmów i słodkiego co nie-
co do kawy i herbaty.

- Podczas tegorocznego 
„Za duszę Stacha” - podsu-
mował spotkanie Tadeusz 
Kacprzak - poznaliśmy Eu-
ropejczyka z  Łojewa - Sta-
nisława Przybyszewskiego, 
jako twórcę wyprzedzają-
cego epokę, poszukującego 
i inspirującego wielkich ar-

tystów przełomu XIX i  XX 
wieku. W  95. rocznicę 
śmierci Przybyszewskie-
go usłyszeliśmy opowieść 
o  człowieku wyrosłym 
z  kujawskiej tradycji i  gle-
by, o człowieku poszukują-
cym istoty duszy ludzkiej, 
jej lęków i cierpień, o czło-
wieku tęskniącym za  Kuja-
wami. To  był piękny, cza-
rujący wieczór - zakończył 
Wójt Gminy Inowrocław.

Dzień wcześniej, 24 li-
stopada, w  samo południe 
na  cmentarzu parafii pw. 
Świętej Trójcy w Górze, de-
legacja Gminy Inowrocław: 

Magdalena Dąbrowska - Za-
stępca Wójta Gminy i  Wie-
sława Wanta-Eich - Dyrek-
tor Wydziału Komunikacji 
i  Spraw Społecznych wraz 
z  profesor Gabrielą Matu-
szek-Stec złożyła kwiaty 
i  zapaliła znicze na  grobie 
Stanisława Przybyszew-
skiego.

Poza wizytą na  cmenta-
rzu w  Górze, pierwszego 
dnia pobytu na  Kujawach, 
Gabriela Matuszek-Stec od-
wiedziła również Jaronty 
oraz Łojewo. W  Łojewie 
Pani Profesor zwiedziła sale 
Centrum Dziedzictwa Kujaw 

Zachodnich oraz przespace-
rowała się jesiennym brze-
giem Małego Gopła - miej-
scem, w  którym zaczęła 
kształtować się osobowość 
młodego pisarza, a nierzad-
ko powstawały też pierwsze 
szkice utworów literackich 
Genialnego Polaka.

Stanisław Przybyszewski 
- pisarz, poeta, dramaturg - 
zmarł w  środę 23 listopada 
1927 r. w Jarontach, w (nie-
istniejącym dziś) dworku 
pp. Znanieckich. Pogrzeb 
odbył się pięć dni później, 
w  poniedziałek 28 listopa-
da 1927 r.

Wójt Gminy Inowrocław informuje, że 14 listopada 
2022 r. Urząd Gminy Inowrocław rozpoczął nabór 
wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego 
w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw 
domowych znajdujących się na terenie Gminy Ino-
wrocław.

Wnioski o  zakup mogą 
składać mieszkańcy gminy 
Inowrocław, którzy nie na-
byli paliwa stałego na  se-
zon grzewczy przypadający 
na lata 2022-2023, po cenie 
niższej niż 2000 zł brutto 
za  tonę w  ilości co  naj-
mniej takiej, jak określona 
w art. 8 ust. 2 ustawy o za-
kupie preferencyjnym pali-
wa stałego dla gospodarstw 
domowych.

Mieszkaniec składający 
wniosek o zakup musi speł-
nić następujące kryteria:
• wypłacono na rzecz go-

spodarstwa domowego, 
w skład którego wchodzi 

wnioskodawca, dodatek 
węglowy

lub 
• pozytywnie rozpatrzo-

no wniosek o wypłatę 
dodatku węglowego 
na rzecz gospodarstwa 
domowego, w skład 
którego wchodzi wnio-
skodawca,

lub 
• gdy nie złożył wniosku 

o dodatek węglowy, 
wnioskodawca musi 
mieć zgłoszone lub 
wpisane główne źródło 
ogrzewania w centralnej 
ewidencji emisyjności 
budynków.

Zakup węgla po  prefe-
rencyjnych cenach odby-
wać się będzie w  dwóch 
okresach: pierwszy w  ter-
minie do  31.12.2022 r. 
(w  maksymalnej ilości 1,5 
tony dla jednego gospodar-
stwa domowego) i  drugi 
w  okresie od  2.01.2023 r. 
do  30.04.2023 r. (w  mak-
symalnej ilości 1,5 tony dla 
jednego gospodarstwa do-
mowego). 

Węgiel będzie do-
stępny dla mieszkań-
ców Gminy Inowro-
cław w  cenie 2.000,00 
zł brutto za  tonę, 
a jego  dystrybucja będzie 

uzależniona od dostępno-
ści surowca u  podmiotu 
wprowadzającego do  ob-
rotu, tj. PGE Paliwa.

Dane teleadresowe skła-
dów węgla:

1. AGROMET GOPŁO, Siko-
rowo 41, tel. 52 353 75 
04 lub 602 648 859

2. AGROMET GOPŁO, 
Orłowo 47, tel. 52 355 12 
22 lub 602 588 121

3. KOLMET, Krusza Zam-
kowa 13, tel. 52 352 75 
72 lub 508 260 682

4. GEES, Jaksice, ul. Dwor-
cowa 12, tel. 52 351 16 20

„Za duszę Stacha” z profesor Gabrielą Matuszek-Stec
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W tym roku Ryszard 
Brejza obchodzi jubi-
leusz 20-lecia objęcia 
urzędu Prezydenta 
Miasta Inowrocławia.

Jaki był Inowrocław 20 lat 
temu? Niemal wszystkie 
ulice ze zniszczoną na-
wierzchnią i  chodnikami. 
Bez ścieżek rowerowych. 
Na  Rąbinie większość ulic 
z  popękanych betono-
wych płyt. Pozostałości 
po  czasach budowy, bez 
parkingów i  miejsc posto-
jowych. Nie było żadnego 
ronda, a  przyszli kierowcy 
na  egzaminy musieli jeź-
dzić do  Konina, Włocław-
ka, Bydgoszczy. Również 
na  zakupy jeździło się 
m.in. do  Bydgoszczy, 
a  dziś to  inni przyjeżdżają 
do nas. Solanki były prawie 
o  połowę mniejsze, alejki 
gliniane, wysypane gruzem, 
z  popękanym asfaltem, 
ławki zniszczone. Mątwy 
bez parku… Z  wyjątkiem 
kilku, wszystkie wiaty przy-
stankowe były zrujnowane, 
pozostały po  nich tylko 
rdzewiejące konstrukcje. 
Brak tablic z  nazwami ulic, 

a  te które były to  różnego 
rodzaju, barwy. Na  począt-
ku tygodnia dominującym 
elementem były w  mie-
ście śmieci, bo  w  weeken-
dy wszystkie służby miały 
wolne. Po  ulicach jeździły 
często psujące się, 20-letnie 
autobusy, a  komornicy do-
magali się zwrotu niespła-
conych pieniędzy.

Dziś nie jest łatwo i  wie-
le problemów wymaga 
rozwiązania – od  węgla, 
opału, na  basenie odkry-
tym kończąc, ale niewątpli-
wie Inowrocław jest innym 
miastem, z  mieszkańca-
mi – lokalnymi patriotami, 
dumnymi z tego, że są ino-
wrocławianami, i  to  chyba 
jest najważniejsza wartość 
po 20 latach.

Przez ten czas w  mie-
ście dużo się zmieniło 
na  lepsze, przede wszyst-
kim dzięki inwestycjom. 
W  swojej dotychczaso-

wej działalności prezy-
dent na  pierwszym miej-
scu stawia mieszkańców 
miasta. Podejmowane są 
kompleksowe działania 
mające na  celu poprawę 
bezpieczeństwa inowrocła-
wian, m.in.: poprzez budo-
wę nowoczesnego oświe-
tlenia chodników, ścieżek 
rowerowych, czy też stwo-
rzenie monitoringu miej-
skiego.

Z  inicjatywy prezydenta 
Ryszarda Brejzy wprowa-
dzono programy dedykowa-
ne mieszkańcom, takie jak 
„Koperta życia”, czy Karta 
Inowrocławianina. Ponad-
to w  ciągu ostatnich 20 
lat prezydent przyznał 216 
stypendiów naukowych, 
sportowych i  artystycz-
nych dla zdolnych inowro-
cławian i osób działających 
na  rzecz miasta i  kultury. 
Co  roku również wyróżnia 
zasłużonych w  dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i  ochro-
ny kultury poprzez przy-
znawanie tytułu Animatora 
Kultury.

W  mieście organizowa-
nych jest wiele cyklicznych 
wydarzeń kulturalnych 
i  sportowych, które przy-
ciągają zarówno miesz-
kańców, jak i  sympaty-
ków naszego miasta. Jako 
symbol Inowrocławia, 
w  tym okresie, wypromo-
wana została wiewiórka, 
która nawiązując do  na-
zwy miasta znana jest jako 
„WiewiórINKA”. Na  prze-
strzeni lat Inowrocław stał 
się także dynamicznie roz-

wijającym ośrodkiem go-
spodarczym, w  którym 
działają firmy z  polskim 
i  międzynarodowym ka-
pitałem, w  tym duże kon-
cerny, generujące zapotrze-
bowanie na  specjalistów 
z różnych branż. Firmy ist-
niejące na inowrocławskim 
rynku rozwijają się i  po-
szerzają grupy swoich od-
biorców, dając jednocześnie 
miejsca pracy. W  okresie 
prezydentury liczba bezro-
botnych w  mieście spa-
dła o ponad 70%.

– Obejmując prezy-
denturę 20 lat temu 
byłem dumny z tego 
faktu, ale czułem 
też ogrom odpowie-
dzialności i  trud, 
jaki się z tym wiąże. 
Wykonując zadania 
prezydenta staram 
się ze wszystkich sił 
tak pracować i  podej-
mować w  uzgodnieniu 
z radnymi takie decyzje, 
aby nie zawieść zaufania, 
jakim zostałem obdarzony – 
mówi Ryszard Brejza.

Działania i  inicjatywy 
włodarza doceniane są 

na  arenie ogólnokrajowej. 
Prezydent Miasta Inowro-
cławia wyróżniony został 
wieloma odznaczeniami 
i  nagrodami. Od  lat zaj-
muje najwyższe miejsca 
w prestiżowym ogólnopol-

skim ran-

kingu prezydentów „N15”,
organizowanym przez
Newsweek. W  ostatnim 
plebiscycie zdobył I  miej-
sce. Swoje osiągnięcia, jako
samorządowca Ryszard
Brejza miał okazję zapre-
zentować także w  książce
wydanej w 2019 pt. „Samo-
rządni”.

20-lecie pracy prezydenta 
Ryszarda Brejzy to  przede
wszystkim dowód zaufa-
nia, jakim darzą włodarza 
mieszkańcy Inowrocławia, 
wybierając go pięciokrotnie
na to stanowisko.

20 lat rozwoju Inowrocławia

INFRASTRUKTURA
DROGOWA:

• wywalczenie budowy 
obwodnicy Inowrocła-
wia,

• budowa i przebudo-
wa ulic i chodników 
na wszystkich osie-
dlach. Łączna wartość 
inwestycji drogowych 
to ponad 85 mln 
złotych,

• budowa sieci ścieżek 
rowerowych (43,55 
km), parkingów 
i miejsc postojowych,

• kompleksowa 
modernizacja osiedla 
Stare Miasto (budowa 
infrastruktury 
podziemnej i przebu-
dowa ulic),

• pomoc w wybudowa-
niu i uruchomieniu 
w Inowrocławiu od-
działu terenowego Wo-
jewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego.

GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI:

• objęcie miejscowymi 
planami zagospodaro-
wania przestrzennego 
obszaru prawie całego 
miasta,

• budowa i zakup 
mieszkań socjalnych,

• kapitalne remonty wie-
lu budynków mieszkal-
nych,

• likwidacja problemu 
budynków, będących 
własnością miasta, 
zagrożonych katastrofą 
budowlaną,

• uregulowanie wielomi-
lionowych zobowiązań 
Miasta wobec Wspól-
not Mieszkaniowych 
i umożliwienie im roz-
woju zgodnie z obo-
wiązującym prawem,

• kompleksowa 
modernizacja terenów 
przy Dworcu PKP: 
plac przed budynkiem 
oraz budowa tunelu 
podziemnego 
i parkingu przy ulicy 
Magazynowej,

• uzbrojenie w media 
gruntów pod inwe-
stycje gospodarcze 
i mieszkaniowe.

OŚWIETLENIE:

• modernizacja oświetle-
nia na energooszczęd-
ne w technologii LED 
na ponad 50 ulicach, 
ponadto prace są 
kontynuowane na ko-
lejnych ulicach, które 
są modernizowane 
na bieżąco,

• doświetlenie przejść
dla pieszych w 66 lo-
kalizacjach na terenie 
miasta,

• oświetlenie obiektów 
sportowych.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

• budowa Regionalnej 
Instalacji Przetwarza-
nia Odpadów Komunal-
nych,

• wymiana wszystkich 
autobusów na nowo-
czesne ekologiczne,

• montaż instalacji 
fotowoltaicznych 
na budynkach uży-
teczności publicznej 
(obiekty sportowe, 
większość budynków 
szkół i przedszkoli, dla 
których organem pro-
wadzącym jest Miasto 
Inowrocław),

• budowa i modernizacja 
sieci wodociągowej, ka-
nalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej na terenie 
Inowrocławia,

• przebudowa oczysz-
czalni ścieków,

• nasadzenia drzew 
i krzewów na terenie 
wszystkich miejskich 
placów zabaw i skwe-
rów,

OŚWIATA I SPORT:

• budowa basenu Wodny 
Park oraz Inowrocław-
skiej Termy,

• budowa sieci ścieżek 
rowerowych, posta-
wienie stacji obsługi 
rowerów,

• budowa placu zabaw 
„Miś” na osiedlu Rąbin 
i modernizacja tych 
istniejących,

• powstanie siłowni 
plenerowych,

• remonty i doposażenie 
17 inowrocławskich 
szkół,

• montaż kamer mo-
nitorujących obiekty 
sportowe,

• budowa boisk spor-
towych w ramach 
programu „Moje Boisko 
Orlik 2012” na terenie 
Szkół Podstawowych 
numer 4, 5, 6, 11,

• budowa parku linowego,
• termomodernizacja 

obiektów użyteczności 
publicznej Szkół Podsta-
wowych nr: 1, 2, 4, 5, 8, 
9, 10, 11, 14 Przedszkoli 
nr: 2, 4, 20 oraz dwóch 
filii Przedszkola nr 14.

REWITALIZACJA 
CENTRUM MIASTA 
I PARKU SOLANKOWEGO:

• kompleksowa rewitali-
zacja centrum miasta: 
Rynek, plac Klasztorny, 
ulice: Królowej Jadwi-
gi, Św. Ducha, budynek 
Teatru Miejskiego, 
stworzenie stałych 
wystaw (Solnictwa, 
archeologicznej Askau-
kalis, Instytut Pry-
masa Józefa Glempa), 
postawienie żaczków, 
pomnika patronki Ino-
wrocławia – królowej 
Jadwigi, wykonanie 
fontanny na Rynku,

• rewitalizacja i rozbu-
dowa Parku Solanko-
wego, w tym m.in. 
poszerzenie o ok. 30 
ha, budowa Ogrodów 
Papieskich oraz alejek 
parkowych, grillo-
wiska, plaży i oczka 
wodnego w nowej 
części Solanek,

• kompleksowa moder-
nizacja Tężni Solanko-
wej wraz z aranżacją 
terenów zielonych, 
małą architekturą oraz 
oświetleniem parko-
wym,

• uruchomienie wydo-
bycia wód leczniczych 
i mineralnych, co po-
zwoliło na uratowanie 
uzdrowiska w Inowro-
cławiu,

• budowa pierwszej 
w województwie 
Pijalni Wód-Palmiarni 
„Inowrocławianka” 
z Chatą Kujawską.

 Prezydent Ryszard Brejza
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GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

W sobotę, 3 grudnia br. wyruszymy w podróż po 
Gminie Janikowo z Mikołajem oraz Jego Pomocnikami. 
Szczegółowy program znajduje się na plakacie.

W sobotę, 10 grudnia 
w Kinie Manhattan w Ja-
nikowie odbędzie się 
Mikołajkowy Maraton 
Piżamowy. 

Kinooperatorzy wyświe-
tlą dwa świąteczne filmy 
familijne „Mikołaj w  każ-
dym z  nas” i  „Mikołaj 
w każdym z nas 2”. Wstęp 
wyłącznie w piżamie!

Mikołajki 
objazdowe

We wtorek, 6 grudnia 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Janikowie zapra-
sza na Festyn Mikołajkowy. 

W programie konkursy, ką-
cik rysunku, czytanie ba-
jek, dmuchane place zabaw, 
szczudlarze i wiele innych 
atrakcji. Miejsce imprezy 
- Hala OSiR w Janikowie. 

Wydarzenie dla grup zor-
ganizowanych. Kontakt 
(52) 351 44 36.

Współorganizatorami wy-
darzenia są: Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Janikowie, 
Świetlica Środowiskowa 
„Urwisy” w Janikowie, 
Dzienny Dom Senior w Jani-
kowie, Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych w Janikowie.

Festyn Mikołajkowy

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

Cyfrowa Gmina 
Wójt Gminy Złotniki Ku-
jawskie w dniu 15 listopa-
da 2022 r. podpisał dwie 
umowy z Wykonawcami 
na realizację postępowa-
nia pn.: dostawa sprzętu 
komputerowego, usług 
oraz oprogramowa-
nia dla Gminy Złotniki 
Kujawskie i jej jednostek 
podległych  
w ramach realizacji pro-
jektu Cyfrowa Gmina. 

W ramach jednego postępo-
wania zrealizowane zostaną 
2 zadania, tj. zakup sprzę-
tu komputerowego wraz  
z  urządzeniami peryfe-
ryjnymi i  chmurą oblicze-
niową oraz szkoleniem, 
a  także wdrożenie systemu 
do  zdalnego odczytu licz-
ników wodomierzy. Zada-
nie pierwsze zrealizowane 
będzie przez Firmę Euro-
impex SA, ul. Mydlana 3b, 
51-502 Wrocław, natomiast 
zadanie drugie wykona Fir-
ma Netproces Sp. z o.o., ul. 
Asnyka 7-9, 80-316 Gdańsk. 

Zamówienie realizowane 
jest w  ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cy-
frowa na  lata 2014-2020 
Osi Priorytetowej V Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia dotyczącą re-
alizacji projektu grantowego 
„Cyfrowa Gmina”, którego 
celem jest wsparcie rozwoju 
cyfrowego instytucji samo-
rządowych oraz zwiększe-
nie cyberbezpieczeństwa.

Sfinansowano w  ramach 
reakcji Unii na  pandemię 
COVID-19

Informacja o zakończeniu 
realizowanej inwestycji 

„Przebudowa drogi gminnej 
w Broniewie”

Gmina Złotniki Kujawskie 
na podstawie zawartej 
umowy  z  Wojewódz-
twem Kujawsko-Pomor-
skim zakończyła realiza-

cję inwestycji pod nazwą  
„Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych o nawierzchni 
bitumicznej realizowanej 

dwuwarstwowo, skła-
dającej się z warstwy 
wiążącej i ścieralnej o mi-
nimalnej łącznej grubości 
warstw 6 cm, wykony-
wanej od podstaw, tj. 
na istniejącej nawierzchni 
gruntowej do długości 
0,514 km, w obrębie 
geodezyjnym: Broniewo 
cz. dz. nr 75/2, 75/5 i 94”. 
Inwestycja realizowana 
jest za kwotę 829.470,25 
zł brutto.

Udział środków z  budże-
tu województwa kujawsko-
-pomorskiego pochodzące
z tytułu włączeń  gruntów
z  produkcji rolnej przy-
znanej na  ww. inwestycję 
to kwota 92.5520,00 zł.

Spotkanie informacyjne 
w sprawie światłowodu

FOT. NADESŁANE

Firma Nexera zaprasza 
mieszkańców Tuczna 
na spotkanie informacyjne 
w sprawie dostępu do  In-
ternetu światłowodowego.

Spotkanie odbędzie się 
7.12.2022 r. na  sali Ze-
społu Placówek Oświato-
wych w  Tucznie o  godz.  
18:00.
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REKLAMA 0010676679

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

www.pakosc.pl GMINA PAKOŚĆ

W  dniu 29 listopada 2022 
roku odbyła się XXXVIII 
sesja Rady Miejskiej 
poświęcona ustaleniu 
stawek podatkowych od 
nieruchomości, środków 
transportu i w sprawie 
obniżenia średniej ceny 
skupu żyta będącej pod-
stawą naliczania podatku 
rolnego na 2023 rok. 

Sugerując się poziomem 
wskaźnika inflacji oraz ko-

niecznością zapewnienia 
środków na finansowanie 
zadań realizowanych przez 
Gminę stawki podatku od 
nieruchomości zostały pod-
wyższone w stosunku do 
2022 r. o średnio 12,15%. 
Podatek od nieruchomości 
jest głównym źródłem do-
chodów własnych Gminy i 
stanowi ok. 33% dochodów 
własnych. 

W przypadku stawek po-
datku od  środków transpor-
towych obowiązują one na 
niezmiennym poziomie od 
stycznia 2019 roku i były za-

chowane przez kolejne lata. 
Zdecydowano, aby stawki 
podatku od środków trans-
portowych podwyższyć 
o ok. 11,8%. 

Ponadto Radni uchwa-
lili cenę skupu żyta. Śred-
nia cena skupu żyta na 
rok 2023 ogłoszona przez 
Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w znacz-
nym stopniu obciążyłaby 
podatników podatku rolne-
go. W związku z tym Rada 
Miejska w Pakości obniżyła 
średnią scenę skupu żyta 
do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2023 rok na tere-
nie Gminy Pakość do kwoty 
66,00 zł za 1 dt. 

W  dalszej części ob-
rad Rada uchwaliła m.in. 
roczny program współpra-
cy z  organizacjami poza-
rządowymi oraz  z  pod-
miotami prowadzącymi 
działalność pożytku pu-
blicznego na  2023  r. Pod-
czas sesji oficjalnie przy-
witano nowego prezesa 
Przedsiębiorstwa Usług 
Gminnych w Pakości, któ-
rym został p. Krzysztof Jan-
kowski. 

Sesja Rady Miejskiej ze stawkami

FO
T. N

AD
ES

ŁA
NE
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ROZRYWKA

od 2 do 8 grudnia

 poniedziałek, 5 grudnia

06.00  Wspaniałe stulecie (151) - serial
06.55  Rodzina Rodzinie w Ukrainie 

- dokument
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Studio Raban - dla młodzieży
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (96) - serial
09.35  Komisarz Alex (97) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (351) - serial
11.25  Kasta (268) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Kamery wśród zwierząt 
14.00  Wspaniałe stulecie (152) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Gra na Maksa - serial
15.30  Studio Mistrzostw Świata 
15.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze 
18.15  Jaka to melodia? - rozrywka
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości
19.40  Studio Mistrzostw Świata 
19.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze 
22.30  Gra na Maksa - serial
22.35  Wiadomości wieczorne
22.50  Milczenie owiec 

- film fabularny, USA 1991, 
reż. Jonathan Demme, 
wyk. Jodie Foster, Anthony 
Hopkins, Scott Glenn

01.00  Songbird. Rozdzieleni 
- film fabularny, USA 2020, 
reż. Adam Mason, 
wyk. K.J. Apa, Sofia Carson, 
Craig Robinson

02.35  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(36, 37) - serial

04.15  Notacje (848) - dokument
04.25  Przerwa w nadawaniu

04.55  Na sygnale (251) - serial
05.25  M jak miłość (1670) - serial
06.20  Wadowickie spotkania ze 

Świętym Janem Pawłem II
06.55  Rodzinka.pl (220) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (126) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2706) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (178) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (315) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(99) - serial
15.50  Gra na Maksa - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (107) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (179) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2706) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2707) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1690) - serial
21.45  Gra na Maksa - serial
21.55  Izabela, królowa Hiszpanii 

(9) - serial
22.55  Libia - piekło uchodźców 

- dokument
00.10  Czwarta władza 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2017, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Meryl Streep, 
Tom Hanks, Sarah Paulson

02.15  O mnie się nie martw - serial
03.15  Jak najdalej stąd 

- film fabularny, Polska/
Irlandia 2020, reż. Piotr Do-
malewski, wyk. Zofia Stafiej, 
Kinga Preis, Arkadiusz Jakubik

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (379) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (380) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (9) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1170) - serial
11.40  Gliniarze (373) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1100) - serial
14.40  Dlaczego ja? (991) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (429) - serial
17.00  Gliniarze (591) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3510) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Strzelec wyborowy 

- film fabularny, USA 2021, 
reż. Robert Lorenz, 
wyk. Liam Neeson, Katheryn 
Winnick, Teresa Ruiz

22.25  Źle się dzieje w El Royale 
- film fabularny, USA 2018, 
reż. Drew Goddard, 
wyk. Jeff Bridges, Cynthia 
Erivo, Dakota Johnson

01.45  Niewidzialny 
- film fabularny, USA 2005, 
reż. Rob Cohen, 
wyk. Josh Lucas, Jessica Biel, 
Jamie Foxx

04.20  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1353) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.45  Ukryta prawda (1123) - serial
12.55  Tajemnice miłości (59) - serial
14.00  Ukryta prawda (1354) - serial
15.05  Ukryta prawda (1145) - serial
16.10  Ten moment (27) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1124) - 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 (3535) - serial
20.55  Milionerzy (563) 

- rozrywka
21.35  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
22.40  Pierwszy śnieg 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA/Szwecja/
Japonia/Chiny 2017, 
reż. Tomas Alfredson, 
wyk. Michael Fassbender, 
Rebecca Ferguson, Charlotte 
Gainsbourg

01.00  Co za tydzień - info
01.40  Bates Motel (1) - serial
02.45  Szpital (902) - serial
03.50  Uwaga! - info
04.10  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.40  Recepta na stary dom 

- dokument
05.10  Jak to jest zrobione? 

- dokument

 niedziela, 4 grudnia

05.05  Sprawa dla reportera 
06.00  Słownik polsko@polski (558) 
06.25  Wojsko-polskie.pl (229) 
06.50  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 (11) - serial
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Misja Zambia (11) - dokument
13.15  Kamery wśród zwierząt 
14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Weterynarze z sercem (145) 
15.00  Gra na Maksa - serial
15.10  Studio Mistrzostw Świata 
15.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze 
18.00  Studio Mistrzostw Świata 
18.45  Jaka to melodia? - rozrywka
19.30  Wiadomości
19.40  Studio Mistrzostw Świata 
19.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze 
22.00  Studio Mistrzostw Świata 
22.30  Gra na Maksa - serial
22.35  Wiadomości wieczorne
22.50  Songbird. Rozdzieleni 

- film fabularny, USA 2020, 
reż. Adam Mason

00.25  Skyfall - film fabularny, USA/
Wielka Brytania/Turcja 2012, 
reż. Sam Mendes

02.55  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(34, 35) - serial

04.45  Jaka to melodia? - rozrywka
05.35  Z pamięci - publicystyka
05.40  Przerwa w nadawaniu

05.55  Barwy szczęścia (2705) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2706) - serial
07.00  M jak miłość (1689) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.55  Roztańczony PGE Narodowy 

- muzyka, Polska 2022
12.55  Roztańczony PGE Narodowy 

- muzyka, Polska 2022
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
18.45  Gra na Maksa - serial
18.50  Na sygnale (395) - serial
19.20  Na sygnale (396) - serial
19.50  Gra na Maksa - serial
20.00  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Jak najdalej stąd 

- film fabularny, Polska/
Irlandia 2020, reż. Piotr Do-
malewski, wyk. Zofia Stafiej, 
Kinga Preis, Arkadiusz Jakubik

22.50  Wszystkie pieniądze 
świata - film fabularny, USA/
Wielka Brytania/Włochy/Chiny 
2017, reż. Ridley Scott, wyk. 
Michelle Williams, Christopher 
Plummer, Mark Wahlberg

01.15  Marley i ja 
- film fabularny, USA 2008, 
reż. David Frankel, 
wyk. Owen Wilson, Jennifer 
Aniston, Eric Dane

03.20  Palimpsest 
- film fabularny, Polska 2006, 
reż. Konrad Niewolski, 
wyk. Andrzej Chyra, Magdale-
na Cielecka, Robert Gonera

04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.45  Piotruś Królik - film fabularny, 

USA/Australia/Wielka Brytania 
2018

09.50  Garfield 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Peter Hewitt

11.40  Auta 3 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Brian Fee

13.50  Smerfy: Poszukiwacze 
zaginionej wioski 
- film fabularny, USA/
Hongkong/Kanada 2017, 
reż. Kelly Asbury

15.50  Jak rozpętałem II wojnę 
światową - film fabularny, 
Polska 1970, reż. Tadeusz 
Chmielewski, wyk. Marian 
Kociniak, Wirgiliusz Gryń, 
Stanisław Milski

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  26. RYJEK Rybnicka Jesień 

Kabaretowa - rozrywka
22.05  Jumanji: Przygoda w dżungli 

- film fabularny, USA/Indie/
Kanada/Wielka Brytania/
Australia/Niemcy 2017, 
reż. Jake Kasdan, wyk. Dwayne 
Johnson, Kevin Hart, Jack Black

00.50  Ghost Rider 
- film fabularny, USA/Australia 
2007, reż. Mark Steven 
Johnson, wyk. Nicolas Cage, 
Eva Mendes, Sam Elliott

03.20  Świat według Kiepskich (210) 
- serial

03.55  Świat według Kiepskich (223) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (945) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN - info
11.30  Co za tydzień - info
12.10  Milionerzy - rozrywka
13.15  Złoty kompas 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 2007, 
reż. Chris Weitz, wyk. Nicole 
Kidman, Daniel Craig, Dakota 
Blue Richards

15.40  Pokémon: Detektyw Pikachu 
- film fabularny, USA/Japonia/
Wielka Brytania/Kanada 2019, 
reż. Rob Letterman, wyk. 
Justice Smith, Ryan Reynolds, 
Kathryn Newton

17.55  Totalne remonty Szelągowskiej 
- rozrywka

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  MasterChef - rozrywka
21.40  Bękarty wojny 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2009, reż. Quentin Tarantino, 
wyk. Brad Pitt, Mélanie 
Laurent, Christoph Waltz

00.45  Dziedzictwo Bourne’a 
- film fabularny, USA/Japonia 
2012, reż. Tony Gilroy, 
wyk. Jeremy Renner, Rachel 
Weisz, Edward Norton

03.30  Kwatery Hitlera (4) 
- dokument

04.35  Uwaga! - info
04.55  Zamieszkać na plaży 

- dokument
05.25  Jak to jest zrobione? 

- dokument

 sobota, 3 grudnia

05.05  Szatan z siódmej klasy (1) 
06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 
06.55  Rodzina Rodzinie w Ukrainie 

- dokument
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.40  Rok w ogrodzie - info
08.05  Rok w ogrodzie extra - info
08.20  Wojsko-polskie.pl (229) 
08.45  Pełnosprawni (478) - magazyn
09.15  W jaskini nietoperzy (2) 
10.15  Lhotse - góra bezsilności 

- dokument
10.50  Rolnik szuka żony - rozrywka
12.00  Bitwa o Anglię - film fabularny, 

Wielka Brytania 1969
14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
15.00  Gra na Maksa - serial
15.10  Studio Mistrzostw Świata 
15.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze 
18.00  Studio Mistrzostw Świata 
18.45  Jaka to melodia? - rozrywka
19.30  Wiadomości
19.40  Studio Mistrzostw Świata 
19.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze 
22.00  Studio Mistrzostw Świata 
22.30  Gra na Maksa - serial
22.35  Wiadomości wieczorne
22.50  Skyfall 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Turcja 2012, 
reż. Sam Mendes, 
wyk. Daniel Craig, Judi Dench

01.20  Dziewczyna z tatuażem 
- film fabularny, USA/Szwecja/
Norwegia 2011, reż. David 
Fincher, wyk. Daniel Craig

04.05  Jaka to melodia? - rozrywka
04.50  Z pamięci - publicystyka
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2702) - serial
05.55  Barwy szczęścia (2703) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2704) - serial
07.00  M jak miłość (1688) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie - info
12.15  Rodzinny ekspres - info
12.50  Tak to leciało! - rozrywka
13.45  Gra na Maksa - serial
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2023 

- rozrywka
16.20  70 lat TVP. Jak zmieniała się 

telewizja - dokument
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
19.30  Lajk! - info
19.50  Gra na Maksa - serial
20.00  Roztańczony PGE Narodowy 

(3, 4) - muzyka, Polska 2022
22.00  Marley i ja - film fabularny, 

USA 2008, reż. David Frankel, 
wyk. Owen Wilson, Jennifer 
Aniston, Eric Dane

00.05  Randka w ciemno 
- film fabularny, Polska 2009, 
reż. Wojciech Wójcik, 
wyk. Katarzyna Maciąg, Borys 
Szyc, Lesław Żurek

01.50  Jak ona to robi? 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Douglas McGrath, 
wyk. Sarah Jessica Parker, 
Pierce Brosnan, Greg Kinnear

03.35  Nie jesteś sobą 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. George C. Wolfe, 
wyk. Hilary Swank, Emmy 
Rossum, Josh Duhamel

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.50  Piotruś Pan - film fabularny, 

Wielka Brytania/USA/Australia 
2003, reż. P.J. Hogan

10.05  Ewa gotuje - info
10.35  Nasz nowy dom - rozrywka
11.40  Bogaty dom - biedny dom 

(47) - dokument
12.55  Górale (31) - dokument
13.30  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (135) - dokument
14.05  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (136) - dokument
14.35  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (58) - dokument
16.15  Więzienie (59) - dokument
16.45  Więzienie (60) - dokument
17.15  Więzienie (61) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (289) 

- dokument
18.20  Chłopaki do wzięcia (290) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Smerfy: Poszukiwacze zagi-

nionej wioski - film fabularny, 
USA/Hongkong/Kanada 2017

22.05  Kod da Vinci - film fabularny, 
USA/Malta/Francja/Wielka 
Brytania 2006, reż. Ron 
Howard, wyk. Tom Hanks, 
Audrey Tautou, Ian McKellen

01.20  Szalony lot - film fabularny, 
Wielka Brytania/Rumunia/
USA 2007, reż. Michael Keusch, 
wyk. Steven Seagal, Steve 
Toussaint, Angus MacInnes

03.35  Świat według Kiepskich (224) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (944) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN - info
11.30  Na Wspólnej (3531) - serial
11.55  Na Wspólnej (3532) - serial
12.20  Na Wspólnej (3533) - serial
12.50  Na Wspólnej (3534) - 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
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Całe szczęście 

- film fabularny, Polska 2019, 
reż. Tomasz Konecki, 
wyk. Roma Gąsiorowska, 
Piotr Adamczyk, Maksymilian 
Balcerowski

22.20  Władcy umysłów 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. George Nolfi, 
wyk. Matt Damon, Emily 
Blunt, Terence Stamp

00.35  Pierwszy śnieg 
- film fabularny, Wielka Bryta-
nia/USA/Szwecja/Japonia/
Chiny 2017, reż. Tomas Alfred-
son, wyk. Michael Fassbender, 
Rebecca Ferguson, Charlotte 
Gainsbourg

03.00  Zabójcza broń - serial
04.00  Uwaga! - info
04.20  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.50  Recepta na stary dom 

- dokument
05.20  Jak to jest zrobione? 

- dokument
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05.05  Birma. Aung San Suu Kyi 
- upadek legendy - dokument

06.05  Wspaniałe stulecie (150) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (95) - serial
09.35  Komisarz Alex (96) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (350) - serial
11.25  Kasta (264) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Europa. Walka o bioróżnorod-

ność - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (151) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Gra na Maksa - serial
15.30  Studio Mistrzostw Świata 

w Katarze 
15.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze 
18.15  Jaka to melodia? - rozrywka
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości
19.40  Studio Mistrzostw Świata 

w Katarze 
19.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze 
22.30  Gra na Maksa - serial
22.35  Wiadomości wieczorne
22.50  Conan Barbarzyńca - film fabu-

larny, USA/Bułgaria/Niemcy/
Indie 2011, reż. Marcus Nispel, 
wyk. Jason Momoa, Rachel 
Nichols, Ron Perlman

00.50  Nieznany sprawca 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Predrag Antonijević

02.30  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(59) - serial

03.15  Ratownicy (12) - serial
04.30  Notacje (1028) - dokument
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (250) - serial
05.30  M jak miłość (1669) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się
06.55  Rodzinka.pl (219) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.20  Zacznij od zdrowia - info
11.50  Barwy szczęścia (2705) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (177) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (313) - serial
15.05  Na sygnale (314) - serial
15.30  Gra na Maksa - serial
15.40  Studio Mistrzostw Świata 

w Katarze
15.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze 
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (178) - serial
19.30  Gra na Maksa - serial
19.40  Studio Mistrzostw Świata 

w Katarze 
19.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze 
22.20  Tak to leciało! (2) - rozrywka
23.25  Jak ona to robi? 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Douglas McGrath, 
wyk. Sarah Jessica Parker, 
Pierce Brosnan, Greg Kinnear

01.05  Miłość z lodowiska 
- film fabularny, USA/Kanada 
2017, reż. Bradley Walsh, 
wyk. Julie Berman, Andrew 
W. Walker, Linda Kash

02.40  Kurier 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Hany Abu-Assad, 
wyk. Jeffrey Dean Morgan, 
Mickey Rourke, Til Schweiger

04.25  Rodzinka.pl (145) - serial
05.00  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (377) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (378) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (8) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1169) - serial
11.40  Gliniarze (372) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1099) - serial
14.40  Dlaczego ja? (990) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (5044) - info
16.30  Na ratunek 112 (428) - serial
17.00  Gliniarze (590) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3509) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3 

- film fabularny, Polska 2019, 
reż. Kordian Piwowarski, 
wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, 
Zdzisław Wardejn

22.10  Ghost Rider 
- film fabularny, USA/Australia 
2007, reż. Mark Steven 
Johnson, wyk. Nicolas Cage, 
Eva Mendes, Sam Elliott

00.45  Indiana Jones i Królestwo 
Kryształowej Czaszki 
- film fabularny, USA 2008, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Harrison Ford, Cate 
Blanchett, Shia LaBeouf

03.25  Świat według Kiepskich (213) 
- serial

04.00  Świat według Kiepskich (196) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1352) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1122) - serial
12.55  Tajemnice miłości (58) - serial
14.00  Ukryta prawda (1353) - serial
15.05  Ukryta prawda (1144) - serial
16.10  Ten moment (26) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1123) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  Wielki mur 

- film fabularny, USA/Chiny/
Hongkong/Australia/Kanada 
2016, reż. Yimou Zhang, 
wyk. Matt Damon, Pedro 
Pascal, Willem Dafoe

22.15  Dziewczyna w czerwonej 
pelerynie - film fabularny, 
USA/Kanada 2011, 
reż. Catherine Hardwicke, 
wyk. Amanda Seyfried, Billy 
Burke, Max Irons

00.20  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2022

01.30  Na granicy światów (10) 
- serial

02.30  Szpital (901) - serial
03.30  Uwaga! - info
03.50  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.25  Recepta na stary dom 

- dokument
04.55  Jak to jest zrobione? 

- dokument
05.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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04.50  Klan (4060) - serial
05.15  Przysięga (762) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (154) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (99) - serial
09.35  Komisarz Alex (100) - serial
10.30  Ojciec Mateusz (354) - serial
11.25  Kasta (327) - serial
11.50  Paszporty Wolności. Wizytówki 

(1) - dokument
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Paszporty Wolności. Wizytówki 

(2) - dokument
13.00  Tajemnice zwierząt (1) 
14.00  Wspaniałe stulecie (155) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.20  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (763) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4061) - serial
18.20  Kasta (328) - serial
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (621) - serial
21.00  Na sygnale (398) - serial
21.35  Sprawa dla reportera 
22.35  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.15  Magazyn kryminalny 997 
00.10  Magazyn Ekspresu Reporterów 
01.10  Tanie dranie - Moroz 

i Kłopotowski komentują świat
01.55  The Good Doctor (39) - serial
02.50  Ocaleni - talk show
03.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.25  Notacje (612) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (254) - serial
05.30  M jak miłość (1673) - serial
06.20  Smaki świata - po bałkańsku 

- info
06.55  Rodzinka.pl (223) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Irmologion supraski 

- dokument
11.50  Barwy szczęścia (2709) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (181) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (318) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(102) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (110) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (182) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2709) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2710) - serial
20.40  Ojciec Mateusz - kulisy serialu
20.55  Ojciec Mateusz (256) - serial
21.55  Izabela, królowa Hiszpanii (12) 

- serial
22.55  O mnie, o tobie - dokument
00.05  Bohater z wyboru 

- film fabularny, USA 2008, 
reż. Brian Smrz, wyk. Cuba 
Gooding Jr., Ray Liotta, 
Norman Reedus

01.55  Zemsta o jasnych oczach 
- serial

03.45  Gomorra (39) - serial
04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (385) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (386) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (12) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1173) - serial
11.40  Gliniarze (376) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1103) - serial
14.40  Dlaczego ja? (994) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (432) - serial
17.00  Gliniarze (594) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3513) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Jak poślubić milionera? 

- film fabularny, Polska
2019, reż. Filip Zylber, 
wyk. Małgorzata Socha, 
Michał Malinowski, 
Małgorzata Foremniak

22.30  Wszystko o Stevenie 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Phil Traill, wyk. Sandra 
Bullock, Thomas Haden 
Church, Bradley Cooper

00.45  Tamte dni, tamte noce 
- film fabularny, Włochy/
Francja/USA/Brazylia 2017, 
reż. Luca Guadagnino, 
wyk. Armie Hammer, 
Timothée Chalamet, Michael 
Stuhlbarg

03.35  Świat według Kiepskich (221) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1356) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1126) - serial
12.55  Tajemnice miłości (62) - serial
14.00  Ukryta prawda (1357) - serial
15.05  Ukryta prawda (1148) - serial
16.10  Ten moment (30) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1127) - 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 (3538) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Idealny facet 

dla mojej dziewczyny 
- film fabularny, Polska 2009, 
reż. Tomasz Konecki, wyk. 
Marcin Dorociński, Magdalena 
Boczarska, Izabela Kuna

01.15  Wielki mur 
- film fabularny, USA/Chiny/
Hongkong/Australia/Kanada 
2016, reż. Yimou Zhang, 
wyk. Matt Damon, Pedro 
Pascal, Willem Dafoe

03.30  Uwaga! - info
03.50  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.20  Recepta na stary dom 

- dokument
04.50  Jak to jest zrobione? 

- dokument
05.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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04.45  Klan (4059) - serial
05.15  Przysięga (761) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (153) - serial
06.55  Rodzina Rodzinie w Ukrainie 

- dokument
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (98) - serial
09.35  Komisarz Alex (99) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (353) - serial
11.25  Kasta (326) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.50  Królestwo. Jak grzyby stworzy-

ły nasz świat - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (154) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.20  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka
16.05  Przysięga (762) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4060) - serial
18.20  Kasta (327) - serial
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (620) - serial
21.00  Gala Nagród Mediów 

Publicznych - info
22.35  Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz 

- film fabularny, Polska 1978, 
reż. Stanisław Bareja

00.30  The Good Doctor (38) - serial
01.25  Medyceusze Wspaniali (7) 

- serial
02.25  S.W.A.T. - jednostka specjalna 

(40, 41) - serial
04.05  Wojsko-polskie.pl (229) 
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (253) - serial
05.30  M jak miłość (1672) - serial
06.25  Pożyteczni.pl - info
06.55  Rodzinka.pl (222) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (128) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2708) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (180) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (317) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(101) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (109) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (181) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2708) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2709) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.55  Na dobre i na złe (863) - serial
21.55  Izabela, królowa Hiszpanii (11) 

- serial
22.55  Zmowa - dokument
00.10  Zimowa miłość 

- film fabularny, Kanada/USA 
2016, reż. Christie Will Wolf, 
wyk. Leah Renee, Niall Matter, 
Lisa Whelchel

01.50  Imię róży (7) - serial
02.55  7 miliardów 700 milionów, 

i co dalej? - dokument
04.05  Za marzenia (9) - serial
04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (383) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (384) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (11) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1172) - serial
11.40  Gliniarze (375) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1102) - serial
14.40  Dlaczego ja? (993) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (431) - serial
17.00  Gliniarze (593) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3512) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Jak rozpętałem II wojnę 

światową - film fabularny, 
Polska 1970, reż. Tadeusz 
Chmielewski

21.50  Gliniarz z Beverly Hills 2 
- film fabularny, USA 1987, 
reż. Tony Scott, wyk. Eddie 
Murphy, Judge Reinhold, 
Jürgen Prochnow

00.05  To dopiero początek 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Ron Shelton, wyk. Morgan 
Freeman, Tommy Lee Jones, 
Rene Russo

02.05  Robin Hood - faceci 
w rajtuzach 
- film fabularny, USA/Francja 
1993, reż. Mel Brooks, 
wyk. Cary Elwes, Richard 
Lewis, Roger Rees

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1355) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1125) - serial
12.55  Tajemnice miłości (61) - serial
14.00  Ukryta prawda (1356) - serial
15.05  Ukryta prawda (1147) - serial
16.10  Ten moment (29) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1126) - 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 (3537) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Top Model - rozrywka
23.10  Ostatnia misja 

USS Indianapolis 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Mario van Peebles, 
wyk. Tom Sizemore, Nicolas 
Cage, Thomas Jane

01.50  Superwizjer - info
02.25  Kwatery Hitlera (4) 

- dokument
03.25  Uwaga! - info
03.45  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.15  Recepta na stary dom 

- dokument
04.45  Jak to jest zrobione? 

- dokument
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 6 grudnia

05.05  Kaiser - piłkarski oszust wszech 
czasów - dokument

06.05  Wspaniałe stulecie (152) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (97) - serial
09.35  Komisarz Alex (98) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (352) - serial
11.25  Kasta (272) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Niedźwiedzie z Kamczatki. 

Początek życia - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (153) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Gra na Maksa - serial
15.30  Studio Mistrzostw Świata 
15.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze
18.15  Jaka to melodia? - rozrywka
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości
19.40  Studio Mistrzostw Świata 
19.50  Piłka nożna: Mistrzostwa 

Świata w Katarze
22.30  Gra na Maksa - serial
22.35  Wiadomości wieczorne
22.50  Ocaleni (225) - talk show
23.55  Magazyn śledczy Anity Gargas
00.35  Witamy u Hartmannów 

- film fabularny, Niemcy 2016, 
reż. Simon Verhoeven, wyk. 
Senta Berger, Heiner Lauter-
bach, Florian David Fitz

02.40  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(38, 39) - serial

04.20  Notacje (847) - dokument
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.05  Na sygnale (252) - serial
05.35  M jak miłość (1671) - serial
06.25  Byłem głodny - daliście mi 

jeść - dokument
06.55  Rodzinka.pl (221) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (127) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2707) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (179) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (316) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(100) - serial
15.50  Gra na Maksa - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (108) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (180) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2707) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2708) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1691) - serial
21.45  Gra na Maksa - serial
21.55  Izabela, królowa Hiszpanii (10) 

- serial
22.55  Świat według prof. Legutki 

- dokument
00.05  Jestem mordercą 

- film fabularny, Polska 2016, 
reż. Maciej Pieprzyca, 
wyk. Agata Kulesza, Arkadiusz 
Jakubik, Mirosław Haniszewski

02.10  Wszystkie pieniądze świata 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Włochy/Chiny 2017, 
reż. Ridley Scott, 
wyk. Michelle Williams, 
Christopher Plummer, Mark 
Wahlberg

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (381) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (382) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (10) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1171) - serial
11.40  Gliniarze (374) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1101) - serial
14.40  Dlaczego ja? (992) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (430) - serial
17.00  Gliniarze (592) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3511) - serial
18.45  Mikołajkowy blok reklamowy
19.00  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  30 lat Telewizji Polsat. Wielka 

gala jubileuszowa w Teatrze 
Wielkim - info

22.40  Pearl Harbor 
- film fabularny, USA 2001, 
reż. Michael Bay, 
wyk. Ben Affleck, Josh 
Hartnett, Kate Beckinsale

02.45  Kickboxer: Zemsta 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. John Stockwell, 
wyk. Dave Bautista, Alain 
Moussi, Gina Carano

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1354) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1124) - serial
12.55  Tajemnice miłości (60) - serial
14.00  Ukryta prawda (1355) - serial
15.05  Ukryta prawda (1146) - serial
16.10  Ten moment (28) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1125) - 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 (3536) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Historia zemsty 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. Johnny Martin, 
wyk. Anna Hutchison, Nicolas 
Cage, Talitha Eliana Bateman

23.40  Superwizjer - info
00.15  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2021
01.25  Zabójcza broń - serial
02.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
03.25  Uwaga! - info
03.45  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.15  Recepta na stary dom 

- dokument
04.45  Jak to jest zrobione? 

- dokument
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

FILM SF 12

Władcy umysłów
THE ADJUSTMENT BUREAU, USA 2011

Młody polityk David Norris ubiega się 
o miejsce w amerykańskim Senacie. 
Publikacja pewnego zdjęcia zmniejsza 
jego szanse na elekcję. W wieczór 
wyborczy David poznaje baletnicę 
Elise Sellas.

CZAS TRWANIA: 106 MINUT

REŻYSERIA: GEORGE NOLFI

8
OCENA

REDAKCJI

FILM PRZYGODOWY 16

Conan Barbarzyńca
CONAN THE BARBARIAN, 

USA/BUŁGARIA/NIEMCY/INDIE 2011

Osada, w której wychował się Conan, 
została zaatakowana przez grupę 
bezwzględnych siepaczy pod wodzą 
potężnego czarnoksiężnika Khalara 
Zyma. Po latach wojownik postanawia 
się zemścić.

CZAS TRWANIA: 108 MINUT

REŻYSERIA:  MARCUS NISPEL

7
OCENA

REDAKCJI

FILM WOJENNY 16

Bękarty wojny
INGLOURIOUS BASTERDS, USA/NIEMCY 2009

Francuska żydówka jest świadkiem 
egzekucji najbliższych, dokonanej 
przez okrutnego Hansa Landę. 
Jej samej udaje się przeżyć - przenosi 
się do Paryża, gdzie zmienia tożsamość 
i przejmuje małe kino.

CZAS TRWANIA: 146 MINUT

REŻYSERIA:  QUENTIN TARANTINO

8
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 4.12.2022

21:40 
SOBOTA 3.12.2022

22:20 
PIĄTEK 2.12.2022

22:50 
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KACPER SZELIGA NAJLEPSZYM 

MÓWCĄ W REGIONIE 
W sobotę w Saloniku Lite-

racko-Artystycznym Biblio-
teki Miejskiej im. Jana Ka-

sprowicza w Inowrocławiu 
młodzież rywalizowała o ty-
tuł najlepszego mówcy woje-
wództwa kujawsko-pomor-
skiego. Udział w konkursie 

wzięli uczniowie szkół z na-
szego regionu m.in. z Inowro-
cławia, Barcina, Chełmna, Go-

lubia Dobrzynia. Uczestnicy 
konkursu poprzez przygoto-

wany program przybliżyli 
nam swój rejon zamieszkania, 

ciekawe historie rodzinne  
oraz poetów i twórców wywo-

dzących się z Kujaw i Pomo-
rza. Umiejętności krasomów-
cze oceniali jurorzy: Urszula 

Guźlecka, Krystyna Lewicka-
Ritter i Bogdan Wojtkowiak. 

Pierwsze miejsce zajął Kacper 
Szeliga (SP nr 11 w Inowrocła-

wiu). Druga była Marcelina 
Żuchowska (SP w Węgiersku), 
a trzeci Leon Baryło (SP nr 4 
w Chełmnie). Wyrożnienia 

otrzymali: Wiktoria Berdych 
(SP w Broniewicach), Zu-
zanna Maria Czupryńska 

(CKZiS w Brodnicy), Milena 
Bretes (II LO we Włocławku) 

i Karolina Mazurek (SP nr 2 
w Barcinie). 

 
NAUKI O ZDROWIU 

W Saloniku Literacko-Arty-
stycznym Biblioteki Miejskiej 

w Inowrocławiu królowały 
nauki o zdrowiu. Wszytko 

za sprawą dietetyk Marty Sto-
sik, która wystąpiła w ramach 

cyklu „Dr Witaminka” oraz 
zajęć pt. „Wędrujący nauko-

wiec”. Młodzież z wielkim za-
angażowaniem słuchała o nie-

zwykłej historii Kazimierza 
Funka oraz jego zasługach dla 

polskiej i światowej medy-
cyny. Ponadto młodzi ludzie 
przyswoili wiedzę jak wyli-
czyć należną masę ciała, za-

potrzebowanie kaloryczne, co 
to jest indeks glikemiczny 

i jak się z nim obchodzić. Nie-
którzy z uczestników mieli też 
okazję wykonać badanie pro-

fesjonalnym analizatorem. 
Wydarzenie zrealizowane jest 
w ramach projektu „Odżywić 

świat” dofinansowanego 
przez Fundację BGK w pro-

gramie „Dzieci Kapitana 
Nemo” – Edycja III.

                            KRÓTKO 

Magię Bożego Narodzenia 
czuć coraz bardziej. Niedłu-
go również w Inowrocławiu 
stanie choinka i pojawiają 
się ozdoby. Świąteczny kli-
mat będzie można poczuć 
biorąc udział w ciekawych 
wydarzeniach w centrum 
miasta. 

- W tym roku będzie podobnie, 
jak w latach poprzednich, ale 
inaczej. Czasy są bardzo 
trudne, jednak uczyniliśmy 
wszystko co możliwe, aby naj-
ważniejsze imprezy przed-
świąteczne, tak bardzo istotne 
dla inowrocławian, były zorga-
nizowane – mówił Prezydent 
Inowrocławia Ryszard Brejza. 

Tradycyjnie świąteczne 
atrakcje dla najmłodszych 
rozpoczną się 6 grudnia. Tego 
dnia Ośrodek Sportu i Rekre-
acji przygotował wyjątkowe, 
sportowe wydarzenie pod na-
zwą „Mikołajkowe biegi dla 
dzieci”, podczas którego lato-
rośle będą konkurować na Sta-
dionie Miejskim.  

6 grudnia będzie dosko-
nałą okazją do spotkania, 
na inowrocławskim Rynku, 
Świętego Mikołaja w towarzy-
stwie WiewiórINEK, rozdają-
cych przechodniom słodkie 
upominki. Wydarzenie po-
trwa w godz. 15-17.  

Choinka pod choinkę 
17 grudnia RMF FM organi-
zuje w mieście akcję pod na-
zwą „Choinka pod choinkę”, 
podczas której rozdawane 

będą choinki mieszkańcom 
Inowrocławia. Świąteczny 
konwój rozgłośni radiowej po-
jawi się na Rynku o godz. 14.  

Wśród atrakcji, oprócz 
drzewek, przewidziano także 
konkursy oraz animacje dla 
najmłodszych. Podczas tego 
wydarzenia RMF FM będzie 

nadawało program na żywo, 
co stanowi doskonałą promo-
cję dla Inowrocławia. 

Świąteczny Zakątek 
18 grudnia Rynek zamieni się 
w magiczny Inowrocławski 
Świąteczny Zakątek. W ra-
mach tego wydarzenia o go-

dzinie 11.00 rozpocznie się 
Świąteczny Jarmark, podczas 
którego nie zabraknie kierma-
szu książek, ozdób świątecz-
nych, rękodzieła i pamiątek 
z naszego miasta, smakoły-
ków i dobroci dla zwierzaków. 
O tej samej godzinie urucho-
miona zostanie karuzela, 
z której będzie można bez-
płatnie korzystać do końca 
imprezy. 

Pojawi się Święty Mikołaj 
O godz. 15 rozpocznie się 
główna część imprezy. 
Na Rynku zjawi się Święty Mi-
kołaj w asyście swoich po-
mocników, a także bajkowe 
postaci, szczudlarze oraz Wie-
wiórINKA.  

Na dzieci czekać będzie 
mnóstwo atrakcji m.in. anima-
cje, warsztaty plastyczne, lo-
dowy zamek, a dla najgrzecz-
niejszych zespół Świętego Mi-
kołaja przygotował specjalne 
certyfikaty.  

Inowrocławianie będą 
mieli okazję obejrzeć spektakl 
świąteczny pod tytułem „Glo-
ria”, zaśpiewać wspólnie ko-
lędy oraz zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie w ozdobnych 
ramkach. 

- Świąteczno-zimowa sce-
neria w postaci lodowego 
zamku oraz tronu Mikołaja po-
zostanie do 21 grudnia, do dys-
pozycji mieszkańców. Zachę-
camy do odwiedzania Rynku 
i robienia sobie pamiątkowych 
fotografii – powiedziała Ad-
riana Szymanowska, Naczel-

nik Wydziały Kultury, Promo-
cji i Komunikacji Społecznej. 

18 grudnia zostaną także 
wręczone nagrody dla osób 
biorących udział w konkursie 
na świąteczne skrzaty, który 
zorganizowała Biblioteka Miej-
ska. Prace plastyczne wyko-
nane przez dzieci i dorosłych 
można przekazywać do 9 
grudnia do Filii nr 12. 

- Grudniowe popołudnia 
umili projekt „Świąteczny mi-
krofon dla inowrocławian”, 
przygotowany przez Kujaw-
skie Centrum Kultury. O szcze-
gółach będziemy informować 
na bieżąco – powiedział To-
masz Maliszewski, Dyrektor 
Kujawskiego Centrum Kul-
tury. 

Szopka Kujawska 
W piątek, 23 grudnia Prezy-
dent Ryszard Brejza zaprasza 
na Wigilijne Spotkanie Miesz-
kańców Inowrocławia wraz 
z inauguracją Bożonarodze-
niowej Szopki Kujawskiej. To 
okazja do wspólnego święto-
wania, ale także degustacji tra-
dycyjnych wigilijnych potraw. 

- Szopkę będzie można 
odwiedzić: 23 grudnia w godz. 
16-18, od 24 grudnia do 26 
grudnia w godz. 10-18 i dodat-
kowo 24 grudnia w godz. 22-2. 
Ponadto w dniu otwarcia 
szopki przewidziano atrakcje 
dla najmłodszych – poinfor-
mował Rafał Pierzchalski, Dy-
rektor Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Inowrocławiu.  
(UM)     

MAGIA ŚWIĄT W MIEŚCIE

Decyzją Rady Miejskiej Ino-
wrocławia niedawno zagospo-
darowany skwer, znajdujący 
się w centrum, przy skrzyżo-
waniu ulic Szerokiej i Rybnic-
kiej ma już swojego patrona.  

Jest nim Gus Edwards, z pocho-
dzenia inowrocławianin uro-
dzony w 1878 roku, który wraz 
z rodziną wyemigrował do No-
wego Jorku. Edwards, a właści-
wie Gustaw Szmerłowski,  roz-
wijał swój talent muzyczny, 
pracując na co dzień w rodzin-
nym sklepie. Przełomowym 
w karierze Gusa był rok 1898, 

kiedy to poznał Williama Cobba 
i od tamtej pory tworzył z nim 
autorski duet. Te dwa nazwiska 
kojarzone były głównie z musi-
calowymi przebojami. Ich 
utwory grano na Broadway’u. 

Muzyk zmarł 7 listopada 
1945 roku w Los Angeles. Jego 
muzyczny dorobek znany jest 
na całym świecie, a dzięki swo-
jemu talentowi wspiął się 
na wyżyny amerykańskiej kul-
tury. Wnioskodawcą nadania 
imienia skwerowi jest Łukasz 
Oliwkowski, jeden z twórców 
płyty „Gus Edwards Overview”. 
(UM)                                      

SKWER GUSA EDWARDSA
Miasto Inowrocław przygoto-
wuje się do świąt. Jednym 
z ważniejszych elementów 
jest oświetlenie świąteczne 
i symboliczna choinka. 

Świetlne iluminacje pozwolą 
inowrocławianom i gościom na-
szego miasta poczuć magię 
świąt. Dekoracje zobaczymy 
przy wejściu do parku, ozdo-
bione zostaną barierki na mostku 
oraz wejście i korona tężni 
(ozdoby w tym miejscu zostaną 
zamontowane, jeśli pozwoli 
na to trwający remont). 

W Solankach podziwiać bę-
dzie można wielkie anioły usta-
wione na dywanie kwiatowym 
oraz wiewiórkę, która także 
w tym roku stanie w pobliżu 
muszli koncertowej. W centrum 
nowością będzie świetlna ramka 
do robienia zdjęć. W tym miej-
scu również tradycyjnie stanie 
choinka, a obok niej kolejne 
ozdoby: złote renifery oraz pira-
mida z bombek. 

Świąteczne oświetlenie 
włączone zostanie 6 grudnia i bę-
dzie zdobić miasto do 10 stycz-
nia. Dodatkowo w gablotach 
na wiatach przystankowych za-
wisną zdjęcia iluminacji świą-
tecznych z lat ubiegłych. 

W tym roku podobnie, jak 
w wielu miastach w Polsce, ilu-
minacje świetlne zostaną ogra-

niczone (ze względu na koniecz-
ność oszczędności energii). Tej 
zimy nie zobaczymy choinek 
na osiedlach oraz dekoracji 
świetlnych m.in.: w pasach dro-
gowych ulic: Królowej Jadwigi, 
Solankowej, św. Ducha. Ograni-
czone będzie oświetlenie bu-
dynków Urzędu Miasta oraz 
Parku Solankowego.                     (UM)                  

JAK BĘDZIE Z OŚWIETLENIEM?
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2  GRUDNIA 
1886 - inowrocławska fara św. 
Mikołaja otrzymała nowe or-

gany. Stare pochodziły z 1730 r. 
1941 - mieszcząca się w gmachu 

obecnego I LO niemiecka 
szkoła średnia dla chłopców 

otrzymała imię Artura Greisera 
(1897-1946), namiestnika tzw. 

Kraju Warty, byłego ucznia ino-
wrocławskiego gimnazjum. 

1988 - mgr inż. Michał Hus, za-
wiadowca Inowrocławskich 

Kopalni Soli, odznaczony 
 został orderem „Zasłużony 

Górnik PRL”. 
3  GRUDNIA 

1927 - w Kruszwicy zmarł 
Adam Kwiatkowski (ur. około 

1837), weteran powstania 
styczniowego, uczestnik bitwy 

pod Grochowiskami. 
4  GRUDNIA 

1341 - w Łęczycy zmarł arcybi-
skup gnieźnieński Janisław, sę-

dzia w procesie polsko-krzy-
żackim toczącym się w latach 

1320-1321 w Inowrocławiu 
i Brześciu Kujawskim. 

1931 - w Ludzisku zmarł  
Bolesław Brodnicki (ur. 1865), 

ziemianin, prezes licznych  
organizacji rolniczych,  

propagator nowoczesnego  
gospodarowania. 

5  GRUDNIA 
1378 - Ludwik Węgierski nadał 
Gniewkowo w lenno księciu 

Władysławowi Opolczykowi. 
1631 - arcybiskup gnieźnieński 
Jan Wężyk erygował Kalwarię 

w Pakości. 
1893 - uroczysty obchód mic-

kiewiczowski - zgromadził 
w sali Parku Miejskiego około 

tysiąca inowrocławian. 
2005 - powstała Spółka Akcyjna 

Sportino Inowrocław, której 
drużyna koszykarzy prowa-

dzona przez trenera Aleksandra 
Krutikowa występowała w roz-

grywkach ekstraklasy. 
6  GRUDNIA 

1910 - zmarł Marceli Piotr Poł-
czyński (Półczyński) pseudo-

nim Kujawa (ur. 1844 w Gniew-
kowie), działacz ludowy, publi-

cysta. W 1895 r. wydał po-
wstańcze wspomnienia Bartka 

Nowaka. 
1953 - zmarł Marcel Scheffs  

(ur. 1880), bankowiec, autor ar-
tykułów, głównie z dziedziny 
bankowości. W latach 1915-

1919 pracował w Banku Ludo-
wym w Inowrocławiu. 

7  GRUDNIA 
1907 - urodził się Florian Bro-

nicki, dr med., specjalista cho-
rób skórnych i wenerycznych, 

senior lekarzy inowrocławskich.  
8  GRUDNIA 

1818 - urodził się Jan Dutkie-
wicz, artysta malarz. Ostatni 

okres swego życia spędził 
w Inowrocławiu. Kierował 

Czytelnią Polską im. dra Leona 
Czaplickiego. Zmarł w 1902 r. 

1939 - w mieszkaniu p. Rudnic-
kiej (róg ulic Poznańskiej 

i Szymborskiej) powstała pierw-
sza komórka konspiracyjna 

w okupowanym Inowrocławiu.

Współpraca Prezydenta Ino-
wrocławia Ryszarda Brejzy 
z władzami samorządowymi 
województwa kujawsko-po-
morskiego otworzyła wiele 
możliwości na inwestycje 
w mieście. Kolejne działania 
dotyczą dofinansowania mo-
dernizacji otwartego basenu 
w Inowrocławiu. Wyrazem 
realizacji tych zamierzeń jest 
podpisany list intencyjny. 

- Dwukrotnie występowałem 
do rządu o dofinansowanie 
modernizacji i rozbudowy ba-
senu otwartego z okresu II 
wojny światowej. Skoro nie 
otrzymaliśmy wtedy wsparcia, 
zwróciłem się o pomoc do mar-
szałka, aby udało się zrealizo-
wać i zbudować ten obiekt ze 
środków unijnych. List inten-
cyjny przybliża nas do przepro-
wadzenia tego zadania. Od lat 
zajmujemy się planowaniem 
inwestycji i wiemy, że należy to 
robić cały rok, z dużym wy-
przedzeniem. Dziękuję wszyst-
kim za wsparcie. Gdybyśmy nie 

mieli funkcji uzdrowiskowej 
miasta, nie moglibyśmy liczyć 
na te środki  – powiedział Ry-
szard Brejza.  

Dokument potwierdza 
współdziałanie związane z re-
alizacją, ważnej dla mieszkań-
ców inwestycji, jaką jest moder-

nizacja basenu odkrytego 
w inowrocławskim uzdrowi-
sku. Projekt ten wpisuje się 
w strategię naszego wojewódz-
twa i stanowi wzmocnienie 
jego funkcji uzdrowiskowej. 

- Na mapie Polski, jako wo-
jewództwo, jesteśmy liderem, 

jeśli chodzi o potencjał uzdro-
wiskowy. Żeby uzdrowiska mo-
gły się rozwijać i świadczyć co-
raz lepsze i na wyższym pozio-
mie usługi, potrzebna jest infra-
struktura oraz całe otocznie, 
które temu służy. Aby poprawić 
infrastrukturę i wzmocnić 
funkcje uzdrowiskowe naszych 
miejscowości w wojewódz-
twie, utworzyliśmy specjalną 
pozycję budżetową w nowym 
regionalnym programie opera-
cyjnym, ze środkami dedyko-
wanymi na realizację właśnie 
tych zadań – poinformował 
Marszałek Piotr Całbecki. 

Źródłem finansowania in-
westycji mają być fundusze 
unijne w ramach programu 
Fundusze Europejskie dla Ku-
jaw i Pomorza na lata 2021-2027. 

Miasto kilka lat temu, kie-
rując się oczekiwaniami miesz-
kańców Inowrocławia, przygo-
towało program funkcjonalno-
użytkowy Centrum Wodnej 
Rozrywki. Prezydent Inowro-
cławia wielokrotnie starał się 
o pozyskanie dofinansowania 

z rządu na ten cel. Uznano, że 
taka inwestycja nie jest inowro-
cławianom potrzebna i rząd od-
rzucił niejednokrotnie wniosek 
bez żadnego uzasadnienia. 

Teraz, dzięki podpisaniu li-
stu intencyjnego, jest szansa, że 
projekt otrzyma dofinansowanie 
z funduszy unijnych, po akcep-
tacji wspomnianego programu 
przez Komisję Europejską. 

- Determinacja pana pre-
zydenta w pozyskiwaniu fun-
duszy zewnętrznych, najpierw 
rzeczywiście ukierunkowana 
była na to, aby te fundusze po-
zyskać od rządu. Wydawało się 
to oczywiste, natomiast kiedy 
jednak w niezbyt miłych oko-
licznościach dowiedzieliśmy 
się, że ta inwestycja nie może 
być sfinansowana z rządowych 
projektów, doszłam do wnio-
sku, że dobrze będzie rozma-
wiać z marszałkiem bardzo po-
ważnie na ten temat. Teraz 
tylko i wyłącznie możemy cze-
kać na efekty – powiedziała Elż-
bieta Piniewska, Przewodni-
cząca Sejmiku.                                   (UM)  

INOWROCŁAWSKI BASEN 
ODKRYTY O KROK BLIŻEJ

27 listopada w świetlicy wiej-
skiej w Pławinie odbyły się 
tradycyjne Andrzejki. 

Podczas spotkania dzieci, 
oprócz tańca i licznych zabaw, 
mogły przy pomocy lanego wo-
sku spojrzeć w swoją przy-

szłość. Jedni dostrzegli w niej 
swoje powołania zawodowe, 
a drudzy cele dalekich podróży. 
Natomiast w innej wróżbie 
„rozgrywającej się” na wielkim 
sercu można było odczytać 
imię swojego przyszłego wy-
branka bądź wybranki.            (AT)                          

ANDRZEJKI W PŁAWINIE
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24 listopada w siedzibie 
Spółdzielni Socjalnej  
WIGOR przy udziale uczest-
ników Środowiskowego 
Domu Samopomocy  
i Dziennego Domu Senior+, 
odbyło się spotkanie z Ma-
rianną Krawczak – miesz-
kanką Jacewa, która 
od czternastu lat realizuje 
niebanalną pasję. 

Zaproszona prelegentka po-
szczycić się może ogromną ko-
lekcją wydań epopei narodowej 
„Pan Tadeusz”.  

Na spotkanie przygotowała 
kilkanaście pozycji, które se-
niorzy mogli obejrzeć i porów-
nać, a także szereg ciekawych 
informacji, które zachęciły słu-

chaczy do podjęcia dyskusji 
na temat polskiej literatury. 

Pani Marianna w latach szkol-
nych nieszczególnie interesowała 
się dziełem Mickiewicza. Zacie-
kawienie pojawiło się w momen-
cie poznania ilustracyjnego wy-
dania epopei. Dalszą inspiracją 
była Barbara Mosler – trzebiato-
wianka, która została wyróż-
niona Orderem Św. Stanisława 
za to, że zna „Pana Tadeusza” - 
na pamięć. Panie nawiązały kon-
takt, a kolejną osobą sprzyjającą 
realizacji pasji stał się Czesław 
Drąg – kolekcjoner posiadający 
w swoich zbiorach ponad 370 wy-
dań epopei narodowej. 

Tym samym zainteresowa-
nie tematem nabrało rozpędu. 
Nowych pozycji do swojej kolek-

cji prelegentka poszukuje w an-
tykwariatach, wśród rodziny 
i znajomych, często również 
otrzymuje je w prezencie, także 
te wydawane w innych krajach. 
Na chwilę obecną posiada po-
kaźny księgozbiór i zapowiada, 
że to jeszcze nie koniec przygody 
z „Panem Tadeuszem”. 

Uczestnicy aktywnie włą-
czyli się w pogadankę, która 
płynnie przerodziła się w roz-
mowy o hobby i zainteresowa-
niach. Seniorzy również opowia-
dali o swoich talentach i pasjach, 
a na dowód efektywnego dzia-
łania, podarowali prowadzącej 
wykonane przez siebie ręko-
dzieła. Nie zabrakło też wspól-
nego śpiewu i poczęstunku. 
(GI)   

„PAN TADEUSZ” W ŻALINOWIE
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                KALENDARIUM 

REKLAMA 0010681204

Wójt Gminy Inowrocław
informuje,

że  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Inowrocław, 
ul.  Królowej  Jadwigi  43,  88-100  Inowroc-
ław, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie urzę-
du:  http://gminowroclaw.rbip.mojregion.info 
zostały  podane  do  publicznej  wiadomo-
ści wykazy  dot.  użyczenia  pomieszczeń  dla 
KGW  w  Gnojnie,  dla  KGW  w  Jaksicach 
oraz dla KGW w Marcinkowie. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gmi-
ny Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, lub 
telefonicznie pod nr 52 35 55 847.
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26 listopada do dyżurnego poli-
cji w Inowrocławiu wpłynęła in-
formacja o podejrzeniu co 
do stanu trzeźwości kierowcy 
ciężarowego renaulta. Pojazd 
miał poruszać się po Kru-
szwicy. Dyżurny zatem skiero-
wał tam patrol miejscowej po-
licji, aby sprawdzili ten sygnał. 

- Po opatrolowaniu miasta 
na ul. Szosa Tryszczyńska po-
licjanci zauważyli samochód 
ciężarowy, który wykonywał 
manewr cofania. Już po otwar-
ciu jego kabiny dało się wyczuć 
woń alkoholu, dlatego patrol 
zbadał stan trzeźwości męż-
czyzny. Wynik wskazał ponad 
półtora promila alkoholu w or-
ganizmie. Policjanci zatrzymali 
kierowcy prawo jazdy. 50-letni 

cudzoziemiec został zatrzy-
many do wytrzeźwienia i wy-
jaśnienia. Samochód został 
przekazany firmie, w której 
mężczyzna pracuje - mówi asp. 
szt. Izabella Drobniecka z Ko-

mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.  

Następnego dnia męż-
czyzna został przesłuchany 
i na podstawie zebranych do-
wodów usłyszał zarzut kiero-

wania pojazdem w stanie nie-
trzeźwości.  

Grozi mu teraz kara 
do dwóch lat pozbawienia wol-
ności. 
(DM)                                                                                                                                      

POLICJA ZATRZYMAŁA 
NIETRZEŹWEGO KIEROWCĘ

Kruszwiccy policjanci inter-
weniowali po sygnale, że 
w samochodzie ciężarowym 
może być nietrzeźwy kie-
rowca. Patrol potwierdził to 
i zatrzymał 50-letniego męż-
czyznę, który odpowie 
za przestępstwo. Grozi mu 
do dwóch lat więzienia.
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Z IMPREZY PROSTO 
DO WIĘZIENIA

Policjanci z Janikowa ode-
brali sygnał o hałaśliwym za-
chowaniu i groźbach. Szybko 
okazało się, że ich autorem 
jest mężczyzna poszukiwany 
do odbycia kary więzienia. 

- Interwencja w gminie Jani-
kowo zakończyła się zatrzyma-
niem 43-letniego mężczyzny. 
Policjanci zostali powiado-
mieni o głośnej muzyce i in-
nych negatywnych zachowa-
niach w jednym z domów. Gdy 
tylko się tam pojawili i podjęli 
interwencję ustalili, że sprawcą 

jest 43-letni mężczyzna. Po-
nadto jest on również poszuki-
wany celem doprowadzenia 
do zakładu karnego do odbycia 
kary więzienia w wymiarze 
półtora roku - informuje asp. 
szt. Izabella Drobniecka z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu. 

Zatem z imprezy trafił 
do policyjnego aresztu, gdzie 
wytrzeźwiał. Stamtąd zaś pro-
sto do więzienia, by rozpocząć 
odbywanie wyroku za prze-
stępstwa w ruchu drogowym. 
(DM)                                                               

PRÓBA PRZEKUPSTWA
Interwencja inowrocław-
skich policjantów wobec kie-
rującego fordem zakończyła 
się zatrzymaniem jego i pasa-
żerki pojazdu. Mężczyzna od-
powie za kierowanie w stanie 
nietrzeźwości. Kobieta 
za próbę przekupienia pa-
trolu, w zamian za wolność 
dla swojego kolegi. 

- Sprawa dotyczy sytuacji, 
do której doszło 22 listopada 
przed południem na terenie 
Inowrocławia. Mundurowi 
otrzymali sygnał od miesz-
kańca, że zaparkowany na jed-
nej z ulic ford blokuje wjazd 
do posesji. Ponadto w samo-
chodzie siedzą mężczyzna i ko-
bieta, a kierujący może być nie-
trzeźwy - mówi asp. szt. Iza-
bella Drobniecka z Komendy 
Powiatowej Policji w Inowro-
cławiu. 

Dyżurny skierował tam 
patrol, który, gdy tylko dotarł 
na miejsce ustalił, że ford zdą-
żył przejechać kilkadziesiąt me-
trów dalej od miejsca, gdzie był 
zaparkowany.  

Od kierowcy policjanci 
wyczuli alkohol, a kontrola 
trzeźwości wykazała, że ma 
2,76 promila alkoholu w orga-
nizmie. Mundurowi zatrzymali 
zatem obligatoryjnie jego 
prawo jazdy. 

Gdy patrol przystąpił 
do legitymowania kobiety, ta 
wyciągnęła z kieszeni 300 zło-
tych i podając je policjantom 
powiedziała, że chce, by nie za-
trzymywali jej kolegi. Próbując 
wręczyć łapówkę „patro-
lówce” chciała nakłonić mun-
durowych do odstąpienia 
od czynności.  

Mundurowi zatrzymali za-
równo mężczyznę, jak i ko-
bietę. Trafili oni do policyjnego 
aresztu, gdzie oboje trzeźwieli. 

- 23 listopada kryminalni 
doprowadzili zatrzymanych 

do prokuratury. 58-latek usły-
szał zarzut kierowania pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości 
za co grozi mu kara do dwóch 
lat pozbawienia wolności.  
37-letnia kobieta odpowie na-
tomiast za obietnicę udzielenia 
korzyści majątkowej. W jej 
przypadku kara więzienia 
wzrasta do lat dziesięciu. Decy-
zją oskarżyciela, do czasu roz-
prawy, podejrzani zostali objęci 
policyjnym dozorem - dodaje 
asp. szt. Izabella Drobniecka 
z KPP w Inowrocławiu.                 
(DM)                                            
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25 listopada inowrocławska „dro-
gówka” przeprowadziła działa-
nia prewencyjno-kontrolne 
„Bezpieczny pieszy”. Czynności 
te ukierunkowane były na za-

pewnienie bezpieczeństwa pie-
szym. W związku z powyższym 
aktywność mundurowych kon-
centrowała się przede wszystkim 
na kierujących pojazdami, którzy 
naruszali przepisy ruchu drogo-
wego wobec pieszych. 

Patrole ujawniły 25 przy-
padków przekraczania przez 
pieszych jezdni w miejscach 
niedozwolonych. Policjanci wo-
bec nich zastosowali 1 mandat 
i 24 pouczenia. Wykroczenia 
popełniali też kierujący wobec 
pieszych. Takich negatywnych 
zachowań patrole ujawniły łącz-

nie 73, w tym 3 przypadki to nie-
ustąpienie pierwszeństwa pie-
szemu na przejściu dla pieszych 
lub wchodzącemu na przejście, 
48 przypadków przekroczenia 
prędkości w rejonie przejścia dla 
pieszych. Jeden z kierujących 
został ukarany mandatem kar-
nym, a 72 pouczono. 

Policjanci prowadzili też 
działania profilaktyczne. Pie-
szym i cyklistom wręczali od-
blaskowe kamizelki ufundo-
wane przez Powiat Inowro-
cławski, aby byli bardziej wi-
doczni na drogach.                   (DM)                                                                                                                                             

Wojewódzkie działania „Bez-
pieczny Pieszy” były prowa-
dzone też na drogach po-
wiatu inowrocławskiego. Ce-
lem akcji była poprawa bez-
pieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogo-
wego jakimi są piesi. Ci mają 
bowiem małe szanse w kon-
frontacji z pojazdami.
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„BEZPIECZNY PIESZY”  
- AKCJA W POWIECIE
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CIĘŻARÓWKA COCA-COLI  
NIE PRZYJEDZIE NA KUJAWY  

Rzeszów będzie dziesiątym mia-
stem, do którego w 2022 roku 
przyjedzie świąteczna cięża-

rówka Coca-Coli. Drugie miejsce 
w głosowaniu zajął Inowrocław. 

Słynne ciężarówki Coca-Coli 
stały się symbolem świąt 

za sprawą reklamy telewizyjnej 
z 1995 r. Od tego czasu ich poja-

wienie się przypomina, że 
święta coraz bliżej. W tym roku 
organizatorzy wytypowali dzie-

więć miast, do któych dotrze 
świąteczny truck. dziesiąte mia-
sto zostało wybrano w głosowa-

niu Coca-Cola App. Najwięcej 
głosów zdobył Rzeszów - 7,1 tys., 
drugie miejsce zajął Inowrocław 
- 5,6 tys. głosów, a trzecie Wło-
cławek - ponad 2 tys. głosów. 

Dziś ciężarówka Coca-Coli za-
wita do Bydgoszczy.  

ZBIÓRKA KRWI 
23 listopada na kilka godzin 

przy siedzibie inowrocławskich 
policjantów zaparkował ambu-

lans Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa Oddział w Inowrocławiu. 
Zorganizowana wspólna akcja 

miała oczywiście na celu 
umożliwienie chętnym odda-
nie krwi. Do ambulansu zgło-

siło się dokładnie 37 osób chęt-
nych do podzielenia się krwią. 

Faktycznie krew oddało 29 
osób, co zasiliło bank krwi 

w ilości ponad 13 litrów życio-
dajnego płynu.  

 
WYMIANA KULTUROWA 

We wtorek uczniowie II LO 
w Inowrocławiu na platfor-

mie Google Meet zaprezento-
wali  Amerykanom ze szkoły 
średniej w De Pere w stanie 
Wisconsin różne aspekty 
działalności „Konopy”. 

W prezentacji zawarte były in-
formacje m.in. o długoletniej 
tradycji szkoły, uczniach i na-

uczycielach, wyposażeniu 
placówki, systemie nauki, 

sporcie, wydarzeniach kultu-
ralnych, różnorodnych for-
mach aktywności uczniów. 

                            KRÓTKO 

23 listopada w I Liceum 
Ogólnokształcącym  
im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu podpisane 
zostało porozumienie 
o współpracy partnerskiej 
pomiędzy „Kasprowiczem” 
a Okręgową Radą Adwokac-
ką w Bydgoszczy. 

W ramach tego porozumienia 
podejmowane mają być 
wspólne przedsięwzięcia zwią-
zane z edukacją prawną na-
szych uczniów, zasadami me-
diacji szkolnej i rówieśniczej 
oraz promocja samorządu ad-
wokackiego – w formie konfe-
rencji, wykładów, kursów, 
szkoleń, warsztatów oraz in-
nych zajęć praktycznych. 

Adresaci zajęć 
Głównymi adresatami plano-
wanych zajęć mają być ucznio-
wie klas o profilu społeczno-
prawnym, ale przewiduje się 
też spotkania i warsztaty 
z uczniami pozostałych profili 
– np. z zakresu odpowiedzial-

ności zawodowej za błędy me-
dyczne, zasad cyberbezpie-
czeństwa, mediacji w sytu-
acjach konfliktowych itp. 

Powołanie Centrum Mediacji 
Porozumienie przewiduje 
także powołanie w inowro-

cławskiej szkole Centrum Me-
diacji i Edukacji Prawnej obję-
tej patronatem Okręgowej 
Rady Adwokackiej.  

Podstawowymi celami 
Centrum będzie propagowanie 
wśród członków społeczności 
Kasprowicza zasad mediacji 

szkolnej i rówieśniczej, wdra-
żanie umiejętności mediacyj-
nych, propagowanie edukacji 
prawnej wśród uczniów oraz 
bieżąca pomoc prawna na rzecz 
uczniów. 

Porozumienie w imieniu 
stron podpisali: Dziekan OKA 

w Bydgoszczy adw. Michał 
Bukowiński oraz Dyrektor Li-
ceum Jana Kasprowicza Rafał 
Łaszkiewicz, w obecności 
współtwórczyni projektu mec. 
Karoliny Wilamowskiej. Warto 
zaznaczyć, że cała trójka jest ab-
solwentami „Kaspra”.      (DM)

PODPISALI POROZUMIENIE 
O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ 
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WAŻNE ZAJĘCIA 
W KOMENDZIE

Uczniowie klasy trzeciej ino-
wrocławskiej „Budowlanki” 
mieli okazję dowiedzieć się, 
na czym polega służba poli-
cjantów z poszczególnych 
pionów. 

We wtorek młodzież pojawiła 
się w Komendzie Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu. Miała 
okazję zapoznać się z tym ro-
dzajem służby. Orócz krótkiej 
wycieczki po obiekcie, ucznio-
wie „Budowlanki” mieli możli-
wość spotkania z munduro-
wymi zajmującymi się profilak-
tyką, którzy wprowadzili 
uczniów w temat. 

Następnie policjanci wy-
działu ruchu drogowego zapre-
zentowali klasie sprzęt jakim 
dysponują podczas kontroli dro-

gowych. Omówili też zasadność 
działań i podstawowe przepisy, 
a także konsekwencja dla 
uczestników ruchu drogowego. 

Przewodnicy zaintereso-
wali młodzież tym, jak wygląda 
ich służba z czworonogami. 
Przedstawili sposób opieki 
nad psem i zadania jakie reali-
zują w zależności od predyspo-
zycji psa i rodzaju, czyli: pies 
do wykrywania narkotyków, 
patrolowy, tropiący. 

Na koniec dwaj technicy 
kryminalistyki wyjawili me-
tody i sposoby ujawniania oraz 
zabezpieczania śladów. Zapre-
zentowali również wyposaże-
nie swoich walizek, jakie uży-
wają podczas działań na miej-
scu zdarzenia.     
(DM)                                                                                                    
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REKLAMA 0010679618

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYM  PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Starosta Inowrocławski
ogłasza 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż  nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej 
w obrębie Przedbojewice, gmina Kruszwica, oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 49/1 o pow. 0,0556 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr  BY1I/00001570/7 
prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Inowrocławiu.

Na działce znajdują się fragmenty zabudowy ścian fundamentowych oraz małej 
architektury po poprzedniej zabudowie siedliskowej – przeznaczone do rozbiórki. Teren 
działki jest zakrzewiony i zadrzewiony, z lekkim spadem oraz niską skarpą od strony 
południowej, ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Działka usytuowana jest 
przy drodze wojewódzkiej Kruszwica – Inowrocław.

Cena wywoławcza nieruchomości określona została na kwotę 50 000,00 zł brutto 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się  16 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym 
w Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 38 w sali nr 117. Wadium w wysokości 5 000,00 
zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić do dnia 9 stycznia 2023 r. na 
konto Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu prowadzone przez Bank Spółdzielczy 
w Inowrocławiu nr 72 8149 0000 0022 6022 2000 0004. Za datę wpłaty wadium 
uznaje się datę wpływu na konto. 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 38 oraz przy ul. Mątewskiej 
17, a także zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego 
(www.inowroclaw.powiat.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Inowrocławskiego (www.bip.inowroclaw.powiat.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Inowrocławiu telefonicznie pod numerem: 52 35 92 132.
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DERBY DLA CUIAVII
W derbach powiatu w pił-
karskiej czwartej lidze Note-
cianka Pakość przegrała 
z Cuiavią Inowrocław.  

Wyniki 
Notecianka - Cuiavia 1:4, Łukasz 
Gryglewicz - Dawid Janicki 2, Da-
wid Deresiewicz, Mateus Vargas, 
Sportis SFC Łochowo - Noteć Ła-
biszyn 4:1, Michał Kalitta 2, Kaje-
tan Wojciechowski, Mateusz 
Góra - Patryk Wiśniewski, Pogoń 
Mogilno - Tłuchowia Tłuchowo 
2:3, Adam Kozłowski, Wiktor 
Mrówczyński - Dawid Kieplin 2, 
Kamil Nowicki, Lider Włocławek 
- Włocłavia 0:6, Stanisław Łojew-
ski 4, Kamil Kuropatwiński, Prze-
mysław Lisiecki, Chełminianka 

Chełmno - Sparta Brodnica 0:4, 
Olaf Wójtowicz 3, Arkadiusz 
Szewczuk, Chemik Moderator 
Bydgoszcz - FAF Elana Toruń 2:0, 
Maksym Adamenko, Szymon 
Maziarz, Start Pruszcz - Kuja-
wianka Izbica Kujawska 2:6, Jan 
Rogowski, Wojciech Lewandow-
ski - Oleg Tabaka 2, Marcin By-
kowski, Szymon Jagodziński, 
Adrian Fret, Hubert Szymczak, 
Lech Rypin - Pomorzanin Toruń 
1:2 , Marcel Łapkiewicz - Bohdan 
Telychko, Kacper Kamiński. 

Tabela 
1. Włocłavia 38 punktów, 2. FAF 
Elana 35, 4. Chemik Moderator 
33, 4. Cuiavia 33, ..., 18. Note-
cianka 5.                                                     (DM)                                                                     
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Udział w akademii w hali wido-
wiskowo-sportowej OSiR był 
bezpłatny. Celem tej akcji była 
promocja aktywności ruchowej 
przy wykorzystaniu form lekko-
atletycznych. Podczas wydarze-
nia dzieci spotkały się z obec-
nymi gwiazdami lekkiej atletyki, 
które podczas warsztatów 
przedstawiły najważniejsze 
osiągnięcia największych pol-
skich lekkoatletów, jak i własne. 

Inowrocław gościł Seba-
stiana Chmarę, wieloboistę, ha-
lowego mistrza świata w sied-
mioboju (1998) i mistrza Eu-
ropy (1998) w tej konkurencji, 
olimpijczyka z Atlanty (1996), 
komentatora sportowego TVP 
Sport oraz Pawła Januszew-
skiego, wielokrotnego mistrza 
Polski w biegu na 400 m przez 
płotki, mistrza Europy z Buda-
pesztu (1998), jak również 

olimpijczyka z Atlanty (1996) 
i Sydney (2000).  

Na wydarzeniu nie mogło 
zabraknąć inowrocławskiego 
lekkoatlety Norberta Kobiel-
skiego specjalizującego się 
w skoku wzwyż, medalisty mi-

strzostw Polski seniorów (sre-
bro - Białystok 2017, Radom 
2019 oraz brąz - Lublin 2018). 

Atrakcję stanowiła niewąt-
pliwie inauguracja akademii, 
czyli zapalenie znicza olimpij-
skiego, pochodnią, którą zapa-

lany był znicz podczas Igrzysk 
w Atenach w 2004 roku. 

Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal, dyplom 
i koszulkę. Najlepszym szko-
łom wręczone zostały statu-
etki.                                                     (DM)                                                                                                         

WYJĄTKOWE WYDARZENIE 
DLA UCZNIÓW

We wtorek w Inowrocławiu 
odbyła się „Lekkoatletyczna 
Akademia Artura Partyki”, 
projekt edukacyjno-spor-
towy dla dzieci z klas IV-VI 
szkół podstawowych.
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Pełna lista zbieranych rzeczy i szczegóły akcji 

na nowosci.com.pl/karmawracaToruń 

sobota 17 grudnia plac przed CH Plaza

Startujemy o godzinie 11:00
i czekamy na was do ostatniej choinki!

SOBOTA

 10 grudnia 
 Plac 

przed Galerią 
Solną

Pełna lista zbieranych rzeczy i szczegóły akcji 
na pomorska.pl/karmawraca

AUTOPROMOCJA 0010680083

Odbierz choinkę
w zamian za wsparcie schroniska

SOBOTA

 10 grudnia
Plac 

przzed Galerią
Solną

 PARTNER LOKALIZACYJNY:  PARTNERZY:

MARCIN ZALEWSKI

ORGANIZATOR:
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MEDALE KARATEKÓW 

Reprezentaci inowrocław-
skiego Klubu Karate Kyokushin 

brali udział w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w Katowicach. 
Karolina Kwiatkowska wywal-
czyła srebro w kumite dziew-

cząt 16-17 lat w wadze do 60 ki-
logramów. W finale uległa Mar-
tynie Bieleckiej (KKK Koneck). 

Oliwia Trybuś zdobyła brąz 
w kumite dziewcząt 16-17 lat 
w wadze do 55 kg. Była też 

czwarta w kata (do finału awan-
sowała z drugiej pozycji). Wero-
nika Tkaczyk wygrała pierwszą 

walkę, ale w drugiej poniosła 
porażkę. W turnieju brali jesz-
cze udział Jakub Niedźwiecki 

i Mateusz Bolewicki. 
 

 SKUTECZNI W SZAMOTUŁACH 

Zawodnicy Inowrocławskiego 
Klubu Sportowego Karate zdo-

byli osiem medali w Międzywo-
jewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików Strefy B w Szamotułach. 
W klasyfikacji drużynowej byli 
drudzy. Po złoto sięgnęli: Alicja 
Madej (kumite do 38 kg) i Aron 
Padniewski (kumite do 56 kg). 
Ze srebra cieszyli się: Maria Ka-
melska (kumite do 46 kg), Filip 
Bartczak (kata U12), Maks Woj-
tasiński (kumite do 36 kg). Brąz 
wywalczyli: Lena Dota (kumite 

do 42 kg), Daniel Ryszewski 
(kumite do 32 kg), Aron Pad-

niewski (kata U14).  
 

DRUGA LOKATA SZÓSTKI 

 
UKS Szóstka Inowrocław zajęła 
drugie miejsce w halowym tur-

nieju piłkarskim młodziczek 
Cuiavia Cup, który odbył się 

w Aleksandrowie Kujawskim. 
Bramki dla Szóstki zdobyły:  Zu-
zanna Pawłowska 5, Ania Łojew-
ska 5. Roksana Wojciechowska 
została wybrana najlepszą pił-
karką naszej drużyny. W ekipie 

Szóstki walczyły: Lena Pytyńska, 
Katarzyna Oczkowska, Anna 
Murawska, Roksana Wojcie-

chowska, Anna Łojewska, Zu-
zanna Pawłowska, Lena Kapra-
szewska, Lena Oleszko, Judyta 

Kaszak, Amelia Sarnowska.

                            KRÓTKO 

38-letni Hubert Mazur został 
nowym trenerem koszyka-
rzy KSK Ciech Noteć Inowro-
cław. Zanotował w Toruniu 
wymarzony debiut.  

Kibice znają Mazura z parkie-
tów. Wiele lat z powodzeniem 
występował w Bydgoszczy, Ty-
chach, Kutnie, Przemyślu, Star-
gardzie, Kwidzynie i Szczeci-
nie. Wywalczył trzy awanse 
jako zawodnik oraz jeden w roli 
asystenta trenera (w Astorii). 

- Cieszymy się, że udało 
nam się dopiąć umowę z Hu-
bertem Mazurem. W przeszło-
ści był świetnym zawodnikiem, 
ma też wystarczającą jakość 
trenerską, by myśleć o celach 
dalszych, niż tylko udział w fa-
zie play-off - podkreśla Przemy-
sław Rakowski, prezes KSK 
Ciech Noteć.  

Spełnienie marzeń 
- To jest takie małe spełnienie 
marzeń. Nie wybaczyłbym so-
bie jakbym nie spróbował, bo to 
jest dla mnie duża szansa po-

wrotu do dużej koszykówki 
na ławce trenerskiej. Zrobię 

wszystko aby pomóc Noteci 
wrócić do wielkiego basketu - 

mówił Hubert Mazur w rozmo-
wie z klubową stroną.  

Wyniki 
AZS UMK Transbruk Toruń - 
KSK Ciech Noteć 68:72 (14:15, 
15:18, 23:18, 16:21), Szymon Jan-
czak 22 (2), Krystian Maćkiewicz 
15 (4), Przemysław Tradecki 8 
(2), Mikołaj Makowski 3 (1), 
Aleksander Griszczuk 3 (1), Wit 
Szymański 2, Damian Chojnacki 
0, Mateusz Kruszkowski 0, Pa-
weł Sowiński 0 - Piotr Robak 16, 
Mikołaj Grod 13 (1), Oleksandr 
Shcherbatiuk 12 (1), Jakub Kon-
draciuk 11 (3), Aleksander Fili-
piak 11 (3), Łukasz Bodych 9, 
Marcin Majer 0, Mateusz Marci-
niak 0, Mateusz Stańczuk 0; 

Ogniwo Szczecin - ŁKS 
Coolpack Youth Łódź 102:76, 
GAK Gdynia - MKK Gniezno 
84:94, ŁKS Coolpack - Trefl II So-
pot 111:55, MKK Pyra SG Poznań 
- Księżak Łowicz 71:66, PKK 99 
Pabianice - Tarnovia 72:90.    

Tabela 
1. ŁKS 21 punktów, 2. Tarnovia 
19, ... 5. Noteć 18. W sobotę ino-
wrocławianie zagrają u siebie 
z Flotą Gdynia (godz. 18).    (DM) 

HUBERT MAZUR NOWYM 
TRENEREM KSK CIECH NOTEĆ
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Ze zmiennym szczęściem 
w trzeciej lidze grali koszyka-
rze z Kruszwicy i Mogilna. 

Wyniki 
UKS Basket 2010 Kruszwica - 
Enea Astoria II Bydgoszcz 72:81 
(12:22, 21:19, 23:20, 16:20), 
Krzysztof Kozłowski 39 (4), Ma-
teusz Kaźmierski 11, Tomasz 
Kretkowski 10, Szymon Walczak 
7 (1), Aleksander Greinert 3, Ka-
mil Adolski 2, Antoni Dębski 0, 
Wiktor Urbański 0, Michał Jane-
czek 0, Jarosław Ruczkowski 0, 
Jakub Milewski 0, Dominik Misz 
0 - Jakub Stupnicki 29, Jakub 
Ulczyński 29, Kyrylo Nykyfo-
renko 7, Szymon Jaskółd 7, Ma-
rek Olszewski 4, Mikołaj Kachel-
ski 3, Michał Robak 2, Cyprian 
Bryła 0, Maksymilian Piątek 0; 

Pogoń Mogilno - Twarde 
Pierniki Junior Toruń 78:62 
(21:17, 27:14, 21:10, 9:21), Miko-
łaj Lewandowicz 28 (6), Nor-
bert Jaśtak 18 (2), Andrzej Ko-
stuch 14 (1), Maciej Nalewaj 8, 
Kacper Nijak 5, Mateusz Red-
mann 3, Dominik Nowakowski 
2, Damian Korczyński 0, Kacper 
Rudnicki 0, Paweł Cierpisz 0, 
Krystian Rosiński 0;  

TKM Włocławek - UKS 
Siódemka Kutno 60:78, ŚKK 
Świecie - ŁKS KM Szkoła Gortata 
Łódź 100:78, Twarde Pierniki 
Junior - TKM II 78:38.  

Tabela 
1. Pogoń 12 punktów, 2. Twarde 
Pierniki Junior 12, 3. Enea Asto-
ria II 11, 4. UKS Basket 9.   
(DM)                                                                                           
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Torunianie odnieśli komplet 
pięciu zwycięstw w zawodach 
dla graczy do lat 17. Tuż za nimi 
uplasowali się koszykarze 
trzech drużyn z trzema wygra-
nymi: SKS Kasprowicz, Spój-
nia Stargard i Ursynów Gimna-
zjum 92 Warszawa. Na końcu 

stawki były Warsaw Basketball 
i Bombardier Szczecin. 

Punkty dla Kaspra rzucili: 
Antoni Gawarecki 114, Jan Faj-
fer 77, Tomasz Luboch 54, Mi-
chał Dekański 42, Paweł Rzad-
kowalski 34, Nobert Kościński 
29, Mikołaj Marek 26, Wiktor 
Mierzwicki 19, Mikołaj Czołgo-
szewski 9, Szymon Spała 2. 

- Nie chce się wierzyć, że to 
już dziewiąta edycja turnieju. 
Wszyscy jesteśmy dumni z tego 
jaką rangę osiągnął. Sportowa 
rywalizacja na wysokim pozio-
mie, 5 drużyn bardzo wyrów-
nanych, co dało wartościowe 

mecze. Moja drużyna zagrała 
bez dwóch kontuzjowanych za-
wodników, co jak się okazało 
miało swoje znaczenie. Jak to 
w sporcie bywa, urazy jednych 
są szansą dla innych. Z dobrej 
strony pokazali się inni młodzi 
koszykarze. W perspektywie 
drugiej części sezonu może to 
mieć ogromne znaczenie. Klasą 
dla siebie byli Antek Gawarecki 
i Janek Fajfer, którzy kolejny raz 
udowodnili, że powinni dosta-
wać więcej szans w seniorskiej 
drużynie, z którą na co dzień 
trenują - ocenił Dariusz Sikora, 
trener Kasprowicza.                 (DM)

DRUGIE MIEJSCE KASPRA

Twarde Pierniki Toruń 
triumfowały w dziewiątej 
edycji Ogólnopolskiego Tur-
nieju Koszykówki Juniorów 
Kasper Cup, który odbył się 
w hali widowiskowo-sporto-
wej OSiR w Inowrocławiu. 
Kasper zajął drugie miejsce. 
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