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Przygotowaliśmy zestawienie, 
w których wymieniamy najważniej-
sze inwestycje poszczególnych sa-
morządów, a także wydatki, jakie za-
planowano w budżetach.  

Warto jednak pamiętać, że jako 
wydatki traktowane są nie tylko in-
westycje, ale też utrzymanie szkół 
i innych placówek edukacyjnych, 
pomoc społeczna, czy działania ma-
jące na celu poprawę bezpieczeń-
stwa. 

Wydatki Powiatu Inowrocław-
skiego w 2023 roku mają wynieść  
234 miliony złotych. Najważniejsze 
inwestycje to budowa domu dla ma-
tek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, przebudowa dróg na tere-
nach popegeerowskich i konserwa-
cja domu rodziny Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu. 

- Budżet zawiera realne do-
chody i niezbędne wydatki, które 
winny zapewnić prawidłowe funk-
cjonowanie wszystkich jednostek 

Powiatu Inowrocławskiego – ocenia 
Starosta Inowrocławski Wiesława 
Pawłowska. 

Mieszkańców Inowrocławia 
ucieszył fakt zaplanowania wśród te-
gorocznych inwestycji modernizacji 
Teatru Letniego, pływalni „Delfin” 
i Hali Widowiskowo-Sportowej. Ogó-
łem budżetowe wydatki miasta wy-
niosą 377 mln zł. 

Gniewkowo w planach ma mo-
dernizację wielu ulic w mieście i dróg 
gminnych, a także budowę kom-
pleksu lekkoatletycznego przy  
Szkole Podstawowej nr 2 i rozbu-
dowę sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnej. Po stronie wydatków budżet 
Gniewkowa ma wynieść 81 mln zł. 

Rozkopane w tym roku będą 
ulice Topolowa i Jana Kasprowicza 
w Janikowie. Gmina planuje ich mo-
dernizację oraz budowę kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej.  

W planach jest też urządzenie 
Parku Miejskiego. Tegoroczne wy-

datki budżetowe Janikowa mają wy-
nieść 74 mln zł. 

Przebudowę wielu dróg oraz 
doprowadzenie sieci wodociągowej 
do wsi Karsk i Brześć planuje Kru-
szwica. W planach jest też termo-
modernizacja SP nr 1 i budowa zjeż-
dżalni na Półwyspie Rzępowskim. 
Po stronie wydatków w budżecie 
Kruszwicy widnieje kwota blisko 
103 mln zł. 

Rozbudowę infrastruktury spor-
towej planuje w tym roku Pakość. 
Boiska mają powstać w Węgiercach 
i Jankowie. W planach jest też prze-

budowa kilku dróg oraz budowa sieci 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej 
i wodociągowej na terenie miasta 
i gminy. Wydatki budżetowe Pakości 
w tym roku są szacowane na ponad 
68 mln zł.   

Gmina Dąbrowa Biskupia 
w tym roku zaplanowała w budże-
cie wydatki wynoszące ponad 42 
mln zł. Wśród planowanych inwe-
stycji znajdują się: rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Ośnisz-
czewku, modernizacja punktu se-
lektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych, budowa czterech świetlic 

wiejskich, przebudowa kilku pla-
ców zabaw i modernizacja dróg. 

Ponad 83 mln zł zamierza 
w tym roku wydać Gmina Inowro-
cław. Wśród zadań inwestycyjnych 
znalazły się m.in. środki na infra-
strukturę wodociągową i sanitarną 
wsi, drogi, ochronę powietrza i kli-
matu, oświetlenie ulic, placów 
i dróg. 

41 mln zł mają wynieść tego-
roczne wydatki Rojewa. Najważniej-
szymi inwestycjami będą budowa 
drogi Stara Wieś-Rojewice, sieci ka-
nalizacyjnej Rojewo-Żelechlin-Lisz-
kowo oraz ścieżki rowerowej na te-
renie gminy. 

W budżecie Gminy Złotniki Ku-
jawskie po stronie tegorocznych 
wydatków widnieje kwota ponad 61 
mln zł. Wśród inwestycji znaleźć 
można modernizację oczyszczalni 
ścieków w Mierzwinie, budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w Ruce-
wie i Rucewku, przebudowę kilku 
dróg gminnych, budowę budyn- 
ku komunalnego mieszkalnego 
w Leszczach oraz budowę Między-
pokoleniowego Centrum Kultury 
w Złotnikach Kujawskich.

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY SAMORZĄDÓW
Wszystkie samorządy w Powiecie Inowrocławskim przyjęły już plany tego-
rocznych dochodów i wydatków. Mieszkańców najbardziej interesują inwe-
stycje, ale - jak wiadomo - są one uzależnione od finansowej kondycji. Łącznie 
dziesięć samorządów planuje wydać w tym roku ponad miliard złotych.
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Mieszkańcy Powiatu Inowro-
cławskiego pożegnali zmar-
łego w Wigilię ks. kan. Zenona 
Rutkowskiego, pierwszego 
proboszcza i budowniczego 
kościoła pw. św. Jadwigi Kró-
lowej w Inowrocławiu. 

Śp. ks. Zenon Rutkowski urodził 
się 23 grudnia 1946 roku 
w Gniewkowie. Święcenia ka-
płańskie przyjął 29 listopada 
1970 roku z rąk bp. Jana Czer-
niaka. Posługę kapłańską pełnił 
w Dębowie, Żninie, Wągrowcu, 

Pleszewie, a w 1983 r. został 
mianowany proboszczem 
nowo powstałej parafii na ino-
wrocławskim osiedlu Rąbin. 

Najpierw stanęła kaplica, 
a świątynię zaczęto wznosić 
w 1992 r. Została konsekro-
wana w 2003 r., kiedy też ks. 
Rutkowski poprosił o zwolnie-
nie z funkcji proboszcza ze 
względu na problemy ze zdro-
wiem po ciężkim wypadku 
drogowym. 

Pozostał w Inowrocławiu 
udzielając się aktywnie dusz-

pastersko i na wielu różnych 
polach.  

Był między innymi kape-
lanem szpitala powiatowego, 
strażaków i policji. Dwa lata 
temu świętował złoty jubile-
usz kapłaństwa. Miał 76 lat.  

Spoczął na cmentarzu 
w Gniewkowie. Żegnały go 
setki wiernych, przedstawi-
ciele władz samorządowych 
i służb mundurowych. Uro-
czystościom pogrzebowym 
przewodniczył prymas Polski 
abp. Wojciech Polak.

FILOZOFOWIE Z „KONOPY” 

Komitet Główny XXXV Olim-
piady Filozoficznej ogłosił listę 
osób, które zakwalifikowały się 
do kolejnego jej etapu. II Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Ko-

nopnickiej w filozoficznych 
zmaganiach reprezentować 
będą: Oliwia Boruta, Lena 
Kaszlińska, Adam Szydzik 

i Kinga Warmuz. Uczniowie są 
autorami prac, w których rozwa-
żali możliwość sprawiedliwej 
wojny, poznawczą rolę emocji 

we współczesnej epistemologii 
i kognitywistyce oraz poglądy 
starożytnych filozofów wobec 
wegetarianizmu. Opiekunem 

młodych filozofów jest mgr 
Agnieszka Kubiak, a organem 
prowadzącym szkołę Powiat 

Inowrocławski. 
 

UTALENTOWANA BIOLOŻKA 

Uczennica I LO im. Jana Ka-
sprowicza kl. IV d medycznej 

Wioletta Oknińska, pod-
opieczna mgr Joanny Konopki-

Rydz, zakwalifikowała się 
do kolejnego etapu Olimpiady 

Wiedzy o Mózgu. W pierw-
szym etapie licealistka musiała 

wykazać się znajomością 
struktur, funkcji oraz powino-
wactwa poszczególnych struk-
tur mózgu, chorób układu ner-
wowego oraz różnych senten-
cji. Etap okręgowy odbędzie 
się 3 marca. Organem prowa-
dzącym I LO jest Powiat Ino-

wrocławski. 
 

O BOMBKĘ BOSMANA 
Jutro o godz. 15.00 w Przystani 

Kajakowo-Żeglarskiej ZHR 
w Mątwach rozpocznie się tra-

dycyjny turniej szachowy, 
w którym pula nagród rzeczo-
wych wynosi ponad 2 tysiące 

złotych. Szachiści będą rywali-
zować systemem szwajcarskim 
- 7 rund - po 10 minut w trzech 

kategoriach wiekowych. Zapisy 
są prowadzone do dziś pod nr. 

tel. 604 536 311 oraz 725 294 142.

                          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. 
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Już po raz kolejny uczniowie 
Zespołu Szkół Chemiczno-
Elektronicznych im. Jana 
Pawła II w Inowrocławiu po-
kazali swoje ogromne serca. 

Przez cały grudzień klasy zbie-
rały misie dla dzieci z gniew-
kowskiej filii Ośrodka Wspiera-

nia Dziecka i Rodziny w Ino-
wrocławiu. Dzieci już w progu 
czekały z niecierpliwością 
na szkolną delegację niosącą 
worki z prezentami. 

Opiekunki podopiecznych 
przekazały własnoręcznie zro-
bioną kartkę świąteczną wraz 
z życzeniami dla dyrekcji, pra-

cowników oraz młodzieży 
„Chemika”. Głównym pomysło-
dawcą akcji podarowania 
uśmiechu innym dzieciom była 
Aneta Szymańska wraz ze swoją 
klasą wychowawczą II aIp. 

Organem prowadzącym 
mątewskiego „Chemika” jest 
Powiat Inowrocławski.

WIELKIE SERCA
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Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy im. Polskich 
Olimpijczyków w Kruszwicy 
przystąpił do udziału w kam-
panii „19 dni przeciwko prze-
mocy i krzywdzeniu dzieci 
i młodzieży”. 

Zajęcia w placówce koncentro-
wały się wokół problemu prze-
mocy. Działania rozpoczęły się 
zajęciami na temat dzieci 
w konflikcie zbrojnym i wyko-
naniu symbolicznego zdjęcia 
z hasłem „Nie zamykam oczu 
na przemoc”. 

- Mówiliśmy o znęcaniu 
się, handlu ludźmi, karach cie-
lesnych, zaniedbaniu oraz wy-
korzystaniu dzieci i młodzieży. 
Dziewczęta przygotowały ga-
zetki informacyjne, plakaty, 
napisały referaty i samodziel-

nie przeprowadziły zajęcia 
oraz stworzyły krzyżówkę z te-
gorocznym hasłem kampanii. 
Wychowanki uczyły się jak wy-
rażać złość, jak się odstreso-
wać, rozwijały empatię i po-
znawały swoją wartość - infor-
mują opiekunowie. 

Organem prowadzącym 
ośrodek jest Powiat Inowro-
cławski.

PRZECIWKO  
PRZEMOCY

Wystawa fotografii Marka No-
niewicza „Zarys biologii fan-
tastycznej” otwarta zostanie 
w najbliższy wtorek w powia-
towym Muzeum im. Jana Ka-
sprowicza w Inowrocławiu. 

Składają się na nią prace, które 
amerykański teoretyk Leyl 
Rexer określa mianem „anty-
kwaryczna awangarda”. To nie-
konwencjonalne dzieła po-
wstałe - prawie wszystkie - bez 
udziału aparatu fotograficz-
nego. Autor posługuje się tech-
nikami historycznymi, takimi 
jak cyjanotypia, talbotypia lub 
papier albuminowy, wykorzy-
stując też tradycyjne materiały 
światłoczułe.  

Naświetla bezpośrednio 
lub przez spreparowany wcze-

śniej fotochemiczny negatyw, 
różnego rodzaju formy orga-
niczne: owady, rośliny itp., stąd 
tytuł całości. 

- W obszarze mojej aktyw-
ności znajduje się głównie fo-
tografia, choć coraz częściej 
myślę, że interesuje mnie 
światłoczułość. Jestem prze-
konany, że sposób zapisu od-
zwierciedla proces myślenia 
o obrazie i jego recepcję. Stąd 
też częściej sięgam po techniki 
historyczne i eksperymen-
talne oraz efemeryczne formy 
zapisu; traktując je jako rodzaj 
klucza do języka natury - wy-
jaśnia Marek Noniewicz. 

Wystawa zostanie 
otwarta 10 stycznia o godz. 
17.00 w muzeum przy ul. So-
lankowej.

ZARYS BIOLOGII 
FANTASTYCZNEJ
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Ma ponad 80 stron, sporo 
tabelek i mnóstwo cyfr. 
To od niedawna najważ-
niejszy dokument w Po-
wiecie Inowrocławskim. 
Projekt tegorocznego bu-
dżetu, bo to o nim mowa, 
przyjęli na ostatniej sesji 
radni.

Skarbnik Beata Zimon-Pla-
skota na  ubiegłorocznej 
sesji przedstawiła szcze-
gółowe założenia doku-
mentu i  poinformowała, 
że  prognozowane dochody 
w  2023 roku wynoszą po-
nad 223 mln złotych. Pla-
nowane wydatki to  kwota 
ponad 234 mln złotych, 
z  czego około 12,3 mln  
stanowią wydatki majątko-
we. 

W  ich ramach zaplano-
wano m.in. budowę domu 
dla matek z  małoletnimi 
dziećmi i  kobiet w  ciąży 
- 7,8 mln zł, przebudowę 
dróg powiatowych na  te-
renach popegeerowskich -  
2 mln zł, konserwację domu 
rodziny Jana Kasprowicza 
- 1,3 mln zł, wykonanie in-
stalacji fotowoltaicznej dla 
budynku Starostwa Powia-
towego przy ul. Mątewskiej 

- 600 tys. zł, dofinansowa-
nie instalacji fotowoltaicz-
nej dla Komendy Powia-
towej Państwowej Straży 
Pożarnej - 170 tys. zł, mo-
dernizację systemu grzew-
czego DPS w  Parchaniu 
- 160 tys. zł. Przewidziano 
też środki na  dwa projek-
ty unijne - Cyfrowy Powiat 
(105 tys. zł) oraz poprawę 
dostępności architektonicz-
nej w budynkach starostwa 
(67,5 tys. zł). 

Jeśli chodzi o  wydatki, 
to  najwięcej środków za-
planowano na: oświatę -  
86 mln zł, pomoc społeczną 
- 40 mln zł, administrację 
publiczną - 33,2 mln zł, ro-

dziny zastępcze i  placówki 
opiekuńczo-wychowawcze 
- 17 mln zł, transport i łącz-
ność - 14 mln zł, edukacyj-
ną opiekę wychowawczą 
- 12 mln zł, bezpieczeństwo 
publiczne i  ochronę prze-
ciwpożarową - 11,6 mln zł. 
Planowany deficyt wyniesie 
11,5 mln zł. 

- Budżet na  2023 rok za-
wiera wszystkie niezbędne 
wydatki, które posiadają 
źródła ich finansowania. 
Podstawowym źródłem fi-
nansowania tego budżetu są 
środki własne powiatu. Do-
chody przyjęte do  budżetu 
ustalone zostały zgodnie 
z  wytycznymi ministra 

finansów i  Kujawsko-Po-
morskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w  Bydgoszczy 
- informuje skarbnik Beata 
Zimon-Plaskota. 

- Dziękuję służbom fi-
nansowym, komisji finan-
sów i  wszystkim radnym 
za  ciężką pracę nad budże-
tem. Dzięki temu budżet 
zawiera realne dochody 
i  niezbędne wydatki, które 
winny zapewnić prawidło-
we funkcjonowanie wszyst-
kich jednostek Powiatu 
Inowrocławskiego - ocenia 
starosta Wiesława Pawłow-
ska.

Ostatecznie radni przy-
jęli uchwałę budżetową. 

Za  było 18 radnych, prze-
ciwko było 5 radnych PiS.

Podczas sesji Rada Po-
wiatu zatwierdziła również 
m.in. Wieloletnią Prognozę 
Finansową powiatu na  lata 
2023-2037 i  zajęła się wy-
datkami, które nie wygasały 
z  upływem roku budżeto-
wego 2022. 

Rajcy pochylili się też 
nad określeniem zadań 
w  zakresie rehabilitacji za-
wodowej i  społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełno-
sprawnych, na  które prze-
znaczone zostaną środki 
przekazane z  Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Po  rozpatrzeniu spraw 
budżetowych radni zajęli się 
Strategią Promocji Powiatu 
Inowrocławskiego. Blisko 
40-stronicowe opracowanie 
wskazuje na sposoby umac-
niania silnej i rozpoznawal-
nej marki Powiatu Inowro-
cławskiego, zwiększanie 
jego konkurencyjności oraz 
atrakcyjności poprzez kul-
turę, sport, przyrodę, tury-
stykę i edukację.

W  dalszej części obrad 
radni wyrazili zgodę na do-
konanie zmian w  statucie 
Szpitala Wielospecjalistycz-
nego im. dr. Ludwika Błaż-

ka przy ul. Poznańskiej 97
w  Inowrocławiu. Dotyczą 
one planowanego i  reali-
zowanego przez szpital 
rozszerzenia działalności
i  utworzenia Poradni Pod-
stawowej Opieki Zdrowot-
nej, Poradni Pielęgniarki 
Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej, Poradni Położnej 
Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej i Punktu Szczepień.
Świadczenia podstawowej 
opieki zdrowotnej w porad-
niach będą udzielane w dni
powszednie od  poniedział-
ku do  piątku w  godzinach 
od  8.00 do  18.00, z  wyłą-
czeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy.

Zajęto się również Progra-
mem Ochrony Środowiska
dla Powiatu Inowrocław-
skiego za  lata 2020-2021, 
a  nawet opłatami za  usu-
nięcie i  przechowywanie
statków i  innych obiektów
pływających w 2023 roku. 

Radny Jacek Rosa podsu-
mował też świąteczną akcję 
charytatywną, w  ramach
której radni, pracownicy 
starostwa i  inni darczyń-
cy zebrali kwotę blisko 
9 tys. zł. Pieniądze zostały
przekazane kilku potrzebu-
jącym rodzinom z  terenu
powiatu.

Fortepian Stacha wrócił do muzeum
Do powiatowego Mu-
zeum im. Jana Kaspro-
wicza w Inowrocławiu 
wrócił po konserwacji 
fortepian, na którym 
uwielbiał grać Stanisław 
Przybyszewski. Już 
niebawem będzie zapre-
zentowany melomanom 
podczas 7 koncertów. 
Najbliższy już w tę nie-
dzielę, 8 stycznia.

Zabytek pochodzi z 1895 r.  
„Mam mój fortepian, mam 
swobodę w  domu, jest 
co  do  czytania” - tak, 
podkreślając, co  jest mu 
niezbędne do  życia, pi-
sał z  Torunia Stanisław 
Przybyszewski do  swojej 
świeżo poślubionej żony, 
Jadwigi, wcześniej Kaspro-
wiczowej. 

To  właśnie pod To-
runiem, w  Podgórzu, 

w  domu przyrodniej sio-
stry Stacha, Marii Bagiń-
skiej, zatrzymała się para 
w  czasie organizowania 
ślubu (odbył się on w  Ino-
wrocławiu 11 kwietnia 1905 
roku). Ilekroć Przybyszew-
ski zatrzymywał się u  Ba-
gińskich, grywał na  nale-
żącym do nich fortepianie, 
który dziś jest cenną ozdo-
bą stałej wystawy poświę-
conej „Meteorowi Młodej 
Polski”. 

Cenną, lecz... zwykle 
niemą. Upływ czasu i  licz-
ne uszkodzenia spowo-
dowały, że  historycznego 
instrumentu znanej mar-
ki Kerntopf nie dawało 
się prawidłowo nastroić, 
a  co  za  tym idzie, wyko-
rzystać pełni jego potencja-
łu. 

Aby fortepian odzyskał 
swoje dawne brzmienie, 
konieczna była komplekso-
wa konserwacja, która stała 
się możliwa dzięki ministe-

rialnej dotacji. Fortepian 
wrócił z renowacji.

- Instrument był niemal 
niemy, gdyż płyta rezonan-
sowa była pęknięta, a stroj-
nica zupełnie zużyta. Ko-
nieczna była wymiana 

młotków, tłumików, strun 
i  kołków stroikowych. Re-
monty powojenne sprawi-
ły, że  fortepian stworzony 
w  renomowanej warszaw-
skiej fabryce Kerntopf był 
składakiem. Kilka elemen-

tów pochodziło z  instru-
mentów z  innych marek 
i  epok. Właśnie z  takiego 
obcego fortepianu pocho-
dził mechanizm pedałów. 
Z  innego Kerntopfa udało 
się przenieść do  naszego 

fortepianu oryginalny me-
chanizm pedałów ozdobio-
ny charakterystyczną dla 
Kerntopfa z  końca XIX w. 
lirą - mówi dyrektor mu-
zeum Marcin Woźniak.

Prace kosztowały blisko 
70 tys. zł. Dofinansowa-
no je ze środków Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących 
z  Funduszu Promocji Kul-
tury - państwowego fun-
duszu celowego - 53.300 
zł. Środki własne muzeum 
wyniosły 16.500 zł.

Już w najbliższą niedzie-
lę o  godz. 17.00 muzeum 
zaprasza na pierwszy z cy-
klu koncertów, na  których 
uczniowie inowrocław-
skiej szkoły muzycznej 
zaprezentują możliwości 
odrestaurowanego instru-
mentu. Kolejne koncerty 
rozpoczynać się będą rów-
nież o  godz. 17.00 i  odbę-
dą się 13, 22 i  27 stycznia,  
24 lutego oraz 10 i 24 marca.

Powiat z tegorocznym budżetem
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GMINA INOWROCŁAW www.gminainowroclaw.eu

W czwartek, 29 grudnia 
br. odbyła się LV sesja 
Rady Gminy Inowrocław. 
Obrady sesji przepro-
wadzono w sali narad 
w budynku Urzędu 
Gminy przy ul. Królowej 
Jadwigi 43.

Najważniejszym punktem 
ostatnich w  2022 roku ob-
rad było przegłosowanie 
projektu uchwały w  spra-
wie uchwalenia budżetu 
Gminy Inowrocław na 2023 
r. Za  przyjęciem uchwały 
byli wszyscy (czternastu) 
obecni na sali radni.

Zgodnie z  zapisem 
w uchwale dochody budże-
tu wyniosą 82.236.174,94 zł 
(bieżące: 69.747.593,69 zł; 

majątkowe:  12.488.581,25 zł),  
natomiast wydatki równają 
się kwocie 83.236.174,94 zł 
(bieżące: 63.452.952,94 zł; 
majątkowe: 19.783.222,00 zł). 
Deficyt budżetu w  wysko-
ści 1.000.000,00 zł zostanie 
sfinansowany przychodami 
z  zaciągniętych kredytów 
na rynku krajowym. W bu-
dżecie stworzono również 
rezerwy ogólne w  wysoko-
ści 275.000,00 zł.

W  zadaniach inwe-
stycyjnych znalazły się 
m.in. środki finansowe 
na  oświatę i  wychowanie, 
infrastrukturę wodociągo-
wą i  sanitarną wsi, drogi 
publiczne (wojewódzkie, 
powiatowe i  gminne), 
ochronę powietrza atmosfe-
rycznego i  klimatu, oświe-
tlenie ulic, placów i  dróg 

oraz na  administrację pu-
bliczną.

Podczas swojego wystą-
pienia w  trakcie wolnych 
wniosków Tadeusz Kac-
przak - Wójt Gminy Inowro-
cław powiedział m.in.: - Bu-
dżet został przyjęty. Mamy 
co  robić, mamy nad czym 
pracować. Budżet naszej 
Gminy jak zawsze wynika 
z naszych aspiracji. Jest bu-
dżetem, w którym ujęliśmy 
wszystkie potrzeby zgłoszo-
ne na  zebraniach wiejskich 
oraz te dopisane przez auto-
poprawkę zgłoszoną przez 
Komisję Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego Gminy. Wie-
le rzeczy jest być może wpi-
sanych w nim śladowo, jeśli 
chodzi o  pokrycie finan-
sowe, ale „rządzę się tym, 
co mam w kasie".

Złoty jubileusz
31 grudnia 1972 r. był 
ostatnim dniem obowią-
zywania ustawy o po-
dziale administracyjnym 
najniższego szczebla, 
która w życie weszła 25 
września 1954 r. 

Z kolejnym dniem, z admi-
nistracyjnej mapy kraju, 
zniknęły gromady, a poja-
wiły się gminy. Wszystko 
za sprawą ustawy „O utwo-
rzeniu gmin i zmianie usta-
wy o radach narodowych”, 
uchwalonej przez Sejm 29 
listopada 1972 r. W oparciu 
o tę ustawę, Wojewódzka 
Rada Narodowa w Bydgosz-
czy, na mocy uchwały, po-
wołała do życia, z dniem 1 
stycznia 1973 r., Gminę Ino-
wrocław!

Jej teren - informuje Dz. U.  
WRN Bydgoszcz, 1972, nr 17, 
poz. 200 - stanowiły sołec-
twa (wówczas było ich 32) 
dotąd należące do gromad 
Gniewkowo (Latkowo), Jak-
sice (Czyste, Gnojno, Jaskice, 
Jaksiczki, Pławin, Radłówek, 
Sławęcinek), Marcinkowo 
(Balczewo, Dziennice, Jace-

wo, Komaszyce, Marcinko-
wo, Marulewy, Olszewice,
Słońsko, Turzany), Pakość 
(Cieślin), Radojewice (Góra,
Jaronty, Łąkocin, Pławinek),
Rojewo (Kłopot, Orłowo),
Tupadły (Batkowo, Krusza
Duchowna, Krusza Podlo-
towa, Łojewo, Miechowice,
Piotrkowice, Sikorowo, Tu-
padły).

To takie krótkie nawiąza-
nie do wydarzeń sprzed lat. 
Na szersze zapewne starczy 
miejsca i czasu na przestrze-
ni całego 2023 roku. Bo rok 
2023, jak łatwo policzyć, to 
rok złotego jubileuszu naszej
Gminy, to rok obchodów jej
50-lecia. A związanych z nim 
uroczystości i wydarzeń nie 
zabraknie w gminnym ka-
lendarzu imprez.

W przedostatni dzień 
grudnia 2022 r. w re-
mizach Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Jak-
sicach i Piotrkowicach, 
Tadeusz Kacprzak - Wójt 
Gminy Inowrocław wraz 
z Magdaleną Dąbrowską 
- Zastępcą Wójta, prze-
kazali na ręce prezesów 
jednostek nowy sprzęt 
strażacki.

Jaksiccy strażacy, pośród 
których na  spotkaniu nie 
zabrakło m.in. Jarosława 
Lewandowskiego - Prezesa 
OSP, otrzymali kamerę ter-
mowizyjną, latarki kątowe 
(6 szt.) i  specjalne ubranie 
strażaka. Natomiast OSP 
Piotrkowice, reprezentowa-
na przez Marka Jabłońskie-
go - Prezesa, wzbogaciła 
się m.in. o  zbiornik wodny 
(13 m3), motopompę półsz-
lamową, myjkę ciśnienio-
wą, urządzenie do  pracy 
w  podparciu, sprężarkę 
tłokową, ubranie ochron-
ne i  hełmy techniczne. 

Łączna wartość przekaza-
nego sprzętu wynosi blisko 
40.000 zł.

Szefostwo i druhowie do-
posażonych jednostek OSP 
serdecznie dziękują za  ini-
cjatywę i wszelkie wsparcie 
w  działaniach Ireneuszowi 
Stachowiakowi - Prezeso-
wi Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu.

Przekazany sprzęt został 
zakupiony w  ramach po-
wierzenia realizacji zadań 
z  Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej Fundu-
szu Sprawiedliwości, które-
go dysponentem jest Mini-
ster Sprawiedliwości. Zakres 
zadań dotyczy wsparcia 
i  rozwoju systemu instytu-
cjonalnego pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestęp-
stwem i  świadkom oraz  
realizacji przez jednostki 
sektora finansów publicz-
nych zadań ustawowych 
związanych z  ochroną in-
teresów tychże osób oraz li-
kwidacją skutków pokrzyw-
dzenia przestępstwem.

STANISŁAWY 2022
Kategoria:  
animator kultury  
lub sportu 
PAWEŁ STASIŃSKI

Paweł Stasiński - zawod-
nik karate kyokushin, 
obecnie junior 16-18 lat 
w kategorii - 65 kg. Miesz-
ka w  Balczewie. Repre-
zentuje Bydgoski Klub Ka-
rate Kyokushin.

Rok 2022 był rokiem 
Pawła Stasińskiego.

Najpierw karateka zdo-
był złoty medal podczas 
Mistrzostw Polski Karate 
Oyama, które w  kwietniu 
odbyły się w Tarnobrzegu.

Następnie, we wrześniu 
2022 r. został Mistrzem 
Europy Federacji Karate 
Kyokushin-Kan. Mistrzo-
stwa odbyły się w  Madry-
cie - Majadahonda. Paweł 
zdobył złoty medal w kon-
kurencji kumite (16-17 lat; 
do 70 kg). W finale wygrał 
przed czasem przez dwa 
wazari z  reprezentantem 
z Bułgarii.

Pod koniec października 
Paweł Stasiński triumfo-
wał dwukrotnie (w  kumi-
te i  kata) podczas presti-
żowych zawodów Karate 

Kyokushin 7'th Internatio-
nal Young Oyama's Cup 
w Bydgoszczy.

Natomiast w listopadzie 
w  Dębicy na  Mistrzo-
stwach Europy Karate Ky-
okushin federacji World 
Karate Budokai, w  któ-
rych udział wzięło 670 
karateków z 17 państw eu-
ropejskich i  10 federacji, 
Paweł wywalczył brązowy 
medal. Najpierw wygrał 
bezapelacyjnie walkę eli-
minacyjną, a  następnie 
w  półfinale (nazywanym 
przedwczesnym finałem) 
zmierzył się z  aktualnym 
Mistrzem Europy WKB - 
zawodnikiem z  Ukrainy:  
- Najpierw Ukrainiec zdo-

bywa wazari - opowiadał 
Maciej Stasiński, relacjo-
nując zmagania syna. - Po-
tem Paweł odrabia punkt 
i  zdobywa wazari, walka 
na  remis i... ostatnia wi-
dowiskowa akcja, prawie 
równo z gongiem, przyno-
si wygraną zawodnikowi 
z Ukrainy 

Ostatnim ubiegłorocz-
nym sukcesem Pawła Sta-
sińskiego było zdobycie 
brązowego medalu w  ka-
tegorii junior - 65 kg pod-
czas Mistrzostw Polski Ju-
niorów i Młodzieżowców, 
które 27 listopada odbyły 
się w Katowicach.

Paweł Stasiński - karate-
ka z Balczewa!

Wójt Gminy Inowrocław Tadeusz Kac-
przak i Proboszcz parafii pw. Świętej Elż-
biety w Orłowie ks. Marek Kowalczyk za-
praszają na koncert kolęd w wykonaniu 
Mątewskiej Grupy Kolędniczej.
Koncert odbędzie się w kościele pw. 
Świętej Elżbiety w Orłowie 6 stycznia 
2023 r. w uroczystość Objawienia Pań-
skiego. Początek o godzinie 12:00 (po 
mszy świętej).

Radni przegłosowali budżet

Strażacy z nowym sprzętem

FOT.  UG INOWROCŁAW
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Miasto rozstrzygnęło 
konkursy dla organizacji 
pozarządowych 
na realizację zadań 
z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia oraz 
pomocy społecznej.

Blisko 430 tys. zł trafi 
do  Towarzystwa Pomo-
cy im. św. Brata Alber-
ta Koło Inowrocławskie 
na  prowadzenie schro-
niska dla bezdomnych 
mężczyzn, ogrzewalni 
i jadłodajni oraz banku żyw-
ności. Polski Komitet Pomo-
cy Społecznej otrzyma kwotę  
80 tys. zł na  prowadzenie 

magazynu odzieży, mebli 
i żywności.

Inowrocławskie Stowa-
rzyszenie Bezpieczna Przy-
stań natomiast za kwotę 14 
tys. zł zrealizuje wieloprofi-
lowe zajęcia terapeutyczne 
dla dzieci i  młodzieży nie-
pełnosprawnej intelektual-
nie i ruchowo oraz z zabu-
rzeniami emocjonalnymi, 
Stowarzyszenie Wzajemnej 
Pomocy „Flandria” 8,5 tys. 
zł na przeprowadzenie akcji 
profilaktycznej pod nazwą 
„Patrząc w przyszłość – pa-
miętaj o  zdrowiu”, a Od-
dział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 20 tys. 
zł na  prowadzenie działal-
ności.

Poszczególne zadania i wy- 
sokości przyznanych dota-
cji znajdują się w  Biulety-
nie Informacji Publicznej 

oraz na  www.inowroclaw.pl  
w  zakładce Dla Mieszkań-
ców/Organizacje pozarządo-
we/Otwarte konkursy ofert.

W związku z odejściem 
Pani Katarzyny 
Biczkowskiej 
na emeryturę, Prezydent 
Miasta Inowrocławia 
Ryszard Brejza powierzył 
od 1 stycznia 2023 roku 
stanowisko dyrektora 
Ośrodka Profilaktyki 
i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień 
pani Justynie Puchale.

Justyna Puchała jest 
związana z  Ośrodkiem
Profilaktyki i  Rozwiązy-
wania Problemów Uzależ-
nień w  Inowrocławiu od 
17 września 2007 roku. 
Do  tej pory zatrudniona 
była na  stanowisku socjo-
loga i  koordynatora dzia-
łań związanych z wykona-
niem diagnozy lokalnych 
problemów społecznych 
związanych z  używaniem
substancji psychoaktyw-
nych.

II etap sprzedaży węgla w Inowrocławiu
Prezydent Miasta Ino-
wrocławia informuje, 
że Miasto przystąpiło do II 
etapu sprzedaży węgla 
w cenie preferencyjnej 
2.000 zł brutto za tonę. 
Od stycznia 2023 roku 
każdy uprawniony miesz-
kaniec Inowrocławia ma 
możliwość zakupu drugiej 
transzy węgla. 

Formularze nowych wnio-
sków o zakup dostępne 
są na stronie www.bip.
inoworoclaw.pl w zakład-
ce Zakup preferencyjny 
węgla, w  Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej  
oraz Biurze Obsługi Intere-
santów i  Kontroli Urzędu 
Miasta Inowrocławia. 

Jednocześnie przypomi-
namy, że zmieniły się prze-
pisy mówiące o  limitach 
zakupu węgla. Niewykorzy-
stany w roku 2022 limit za-
kupu węgla (1,5 tony) każdy 

uprawniony mieszkaniec 
może wykorzystać w  roku 
2023. Łączny limit węgla 
przyznany dla uprawnione-
go mieszkańca w  sezonie 
2022/2023 nie może prze-
kroczyć 3 ton. 

Przykładowo:
• mieszkańcy, którzy złoży-

li wnioski o  zakup węgla 
w  roku 2022  i  zakupili 
cały limit węgla (1,5 tony), 
mogą złożyć nowy wnio-
sek na 2023 r. maksymal-
nie na 1,5 tony.

• mieszkańcy, którzy złoży-
li wnioski o  zakup węgla 

w  2022 r. na  część przy-
sługującego im limitu, np. 
1 tonę, mogą złożyć nowy 
wniosek na  2023 r. mak-
symalnie na 2 tony.

• mieszkańcy, którzy nie 
złożyli wniosku o  zakup 
węgla w  2022 r., mogą 
złożyć nowy wniosek 
na  2023 r. maksymalnie 
na 3 tony.
Zwracamy jednocześnie 

uwagę, że  miały miejsce 
przypadki, kiedy mieszkań-
cy składali wnioski na  za-
kup 1,5 tony węgla, ale 
kupili go mniej. Mieszkań-
cy, którzy złożyli wnioski  
o zakup węgla w ilości  1,5 
tony w roku 2022 i zakupili 
jedynie część z  przyznane-
go limitu węgla (np. 1 tonę) 
mogą złożyć nowy wniosek 
na  2023 r. maksymalnie 
na 1,5 tony. Zakup pozosta-
łej 0,5 tony przysługuje im 
w  ramach uprzednio zło-
żonego i  pozytywnie roz-
patrzonego wniosku. Aby 
zakupić niewykorzystaną 
część węgla z  roku 2022, 

należy uiścić w kasie Urzę-
du Miasta Inowrocławia lub 
przelewem na  rachunek 
Urzędu odpowiednią kwo-
tę, a  następnie oczekiwać 
na  kontakt ze sprzedaw-
cą (składem węglowym). 
W  trakcie ustalania termi-
nu i  warunków dostawy 
węgla należy zaznaczyć 
sprzedawcy, że  transakcja 
dotyczy wykorzystania li-
mitu zakupu węgla za  rok 
2022.

W  zakresie składania 
i  rozpatrywania wniosków 
o  zakup preferencyjny 
węgla w  2023 r. obowią-
zuje taka sama procedura 
jak przy pierwszej transzy 
sprzedaży. Pełny opis proce-
dury dostępny jest na stro-
nie  www.bip.inoworoclaw.
pl  w zakładce Zakup prefe-
rencyjny węgla.

Sprzedażą węgla w  imie-
niu Miasta w  2023 roku 
zajmuje się nadal fir-
ma Kolmet z  siedzibą  
w  Kruszy Zamkowej 13, te-
lefon 52 352 75 72.

Konkursy dla organizacji 
pozarządowych rozstrzygnięte
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Nowy  
dyrektor Ośrodka 

Profilaktyki 
i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień

FOT. MIASTO INOWROCŁAW
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GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

Dnia 16 grudnia 
w ramach Jubileuszu 
XV-lecia Chóru Pro Nobis 
prowadzonego przez 
Sławomira Palucha 
odbył się wyjątkowy, 
pełen emocji koncert 
połączony z premierą 
płyty „Kolędy”. 

Podczas koncertu wystąpi-
li również Mogileński Chór 
Hemantus (prowadzony 
przez Sławomira Palucha), 

kwartet smyczkowy w skła-
dzie: I  skrzypce - Wiktoria 
Święciochowska, II skrzyp-
ce - Marta Szewczyńska, al-
tówka - Małgorzata Paluch, 
wiolonczela - Magdalena 
Skrętowska, fortepian - Da-
riusz Jaskrowski oraz chór 
dziecięcy ze Szkoły Podsta-
wowej w  Janikowie pro-
wadzony przez Małgorzatę 
Paluch.

Płyty chóru Pro Nobis 
do nabycia w sekretariacie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Janikowie!

W sobotę 7 stycznia 2023 
roku o godzinie 18:00 
w kościele parafialnym 
pw. Błogosławionego 
Michała Kozala w Janiko-
wie odbędzie się koncert 

kolęd i pastorałek w wy-
konaniu zespołu Varius 
Manx i Kasi Stankiewicz.
Zapraszamy na  muzycz-
ną ucztę dla ducha! Wstęp 
wolny!

Jubileusz Chóru Pro Nobis Koncert Noworoczny: 
kolędy i pastorałki

FOT. NADESŁANE

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

29 grudnia 2022 r. w sie-
dzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Złotnikach Ku-
jawskich Wójt Gminy Złot-
niki Kujawskie wraz z prze-
wodniczącym Rady Gminy 
p. Tadeuszem Kuglarzem, 
Prezesem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu p. Ireneuszem 
Stachowiakiem, a także 
Radnym Rady Powiatu Ino-
wrocławskiego p. Piotrem 
Woźniakiem uroczyście 
przekazał Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Złotni-
kach Kujawskich sprzęt 
pożarniczy.

Sprzęt został zakupiony 
na  podstawie podpisanej 
umowy z  Ministrem Spra-
wiedliwości na powierzenie 
realizacji zadań ze środków 

Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości w  zakresie 
wsparcia i rozwoju systemu 
instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i  świadkom 
oraz realizacji przez jed-
nostki zaliczane do  sektora 
finansów publicznych zadań 
ustawowych związanych 
z  ochroną interesów osób 
pokrzywdzonych przestęp-
stwem i  świadków oraz li-

kwidacją skutków pokrzyw-
dzenia przestępstwem. 
Zadanie współfinansowano 
ze środków Funduszu Spra-
wiedliwości, którego dyspo-
nentem jest Minister Spra-
wiedliwości. 

Gmina Złotniki Kujawskie, 
w związku z realizacją po-
stępowania pn.: Dostawa 
sprzętu komputerowego, 
usług oraz oprogramo-
wania dla Gminy Złotniki 
Kujawskie i jej jednostek 
podległych w ramach 
realizacji projektu Cyfro-
wa Gmina, które zostało 
podzielone na 2 zadania, 
tj. zakup sprzętu kom-
puterowego wraz z urzą-
dzeniami peryferyjnymi 
i chmurą obliczeniową 
oraz szkoleniem, a tak-
że wdrożenie systemu 
do zdalnego odczytu 
liczników wodomierzy 
informuje, iż powyższe 
postępowanie zostało 
zrealizowane.

W  ramach ww. postę-
powania, które zostało 

zrealizowane w  ramach 
Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na  lata 
2014-2020 Osi Prioryteto-
wej V Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na  zagrożenia 
dotyczącą realizacji pro-
jektu grantowego „Cyfro-
wa Gmina”, którego celem 
jest wsparcie rozwoju cy-
frowego instytucji samo-
rządowych oraz zwiększe-
nie cyberbezpieczeństwa, 
zarówno Urząd Gminy 
Złotniki Kujawskie, szkoły 
znajdujące się na  terenie 
Gminy Złotniki Kujawskie 
jak i Zakład Gospodarki Ko-
munalnej zostali wyposa-
żeni zarówno w  sprzęt jak  
i  oprogramowanie, któ-
re usprawni pracę Urzędu 
Gminy Złotniki Kujawskie 
oraz Zakładu Gospodarki 
Komunalnej a Szkołom po-
zwoli realizować podstawy 
programowe.

Wartość dofinansowania 
275250,00 zł.

Sfinansowano w ramach 
reakcji Unii na pandemię 
COVID-19.

Sprzęt pożarniczy  
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Złotnikach Kujawskich

Cyfrowa Gmina

FOT. NADESŁANE

FOT. NADESŁANE
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Burmistrz Pakości Zygmunt 
Groń i Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej w Pakości To-
masz Oset wręczyli wyróż-
nienia za działalność spo-
łeczną i wspieranie gminy -  
„Jakuby 2022”. Wyróżnili 
osoby podejmujące działa-
nia prospołeczne na rzecz 
środowiska lokalnego, 
szczególnie aktywnie działa-
jące o charakterze społecz-
nym i obywatelskim.  

Osoby, które zostały nagro-
dzone otrzymały symboliczne 
statuetki św. Jakuba oraz listy 
gratulacyjne. 

Wyróżnienie otrzymali 
Radny Powiatu Inowrocław-
skiego Marek Knop za pomoc 
w dotarciu do możliwości 
wnioskowania o nowe środki 
finansowe dla gminy Pakość, 
a także promowanie uczest-
nictwa członków parlamentu 
i rządu w ważnych wydarze-
niach związanych z Pakością, 
budując tym samym pozy-
tywną opinię o gminie Pa-
kość; 

- Wiceprzewodnicząca Ra- 
dy Miejskiej w Pakości Joanna 
Błaszak za całokształt bezinte-
resownej działalności społecz-
nej, której celem jest pomoc oso-
bom i środowiskom szczególnie 
potrzebującym, w tym m.in.: 
aktywność w pomoc uchodź-

com z Ukrainy oraz aktywne za-
angażowanie się w inicjatywy 
charytatywne, społeczne, kul-
turalne i sportowe w roku 2022. 

- Radna Rady Miejskiej 
w Pakości Katarzyna Tomczak 
za działalność prowadzoną 
na rzecz innych przez osoby 

z otoczenia biznesu, które 
dzięki swojej wytrwałości, od-
wadze i przedsiębiorczości po-
trafią w znaczny sposób wpły-
wać na rzeczywistość gospodar-
czą oraz społeczną Pakości. 

- Kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Pakości Ka-

tarzyna Kurowska za wybitne, 
nowatorskie rozwiązania oraz 
kreatywność i zaangażowanie 
w niesieniu wsparcia mieszkań-
com Pakości, podejmowanie in-
terdyscyplinarnych przedsię-
wzięć, a także inicjowanie i roz-
wijanie współpracy z różnymi 

instytucjami na rzecz poprawy 
funkcjonowania mieszkańców 
gminy Pakość w 2022 roku.   

W ramach podziękowań 
głos zabrał Radny Powiatowy 
Marek Knop, który podczas 
swojego wystąpienia podkreślił 
ważną rolę działania na rzecz 
społeczeństwa oraz rozwoju 
wszystkich samorządów.  

Wyraził również słowa 
wdzięczności w kierunku Bur-
mistrza Pakości za możliwość 
bycia ambasadorem Gminy Pa-
kość, która dzięki nieustannej 
współpracy ma szansę rozwijać 
się przez podejmowanie no-
wych inwestycji.  

Skierowane zostały rów-
nież słowa uznania w stronę 
Rady Miejskiej w Pakości, która 
swoimi decyzjami i współpracą 
z władzami przyczynia się 
do rozwoju gminy oraz działa 
nieustannie dla dobra lokalnego 
społeczeństwa.  

W ramach podziękowania 
Radny Powiatowy Marek 
Knop na ręce Wiceprzewodni-
czącej Pakości Joanny Błaszak 
wręczył symboliczny bukiet 
kwiatów.                                             (KL)                           

„JAKUBY 2022” - WYRÓŻNIENIA 
ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ 
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Rok 2022 dobiegł końca. 
Jest to dobry czas na do-
konanie podsumowania 
tego, co udało się zreali-
zować w minionym roku, 
zwłaszcza jeżeli chodzi 
o przeprowadzone inwe-
stycje na terenie gminy 
Pakość.

W  minionym roku gminie 
Pakość udało się zrealizo-
wać inwestycje o  łącznej 
wartości nieco ponad 12 
mln zł. To  one, małymi 
krokami, z  dnia na  dzień 
przyczyniają się do  popra-
wy jakości życia naszych 
mieszkańców, a  także po-
zytywnie wpływają na  wi-
zerunek gminy. Nie sposób 
wymienić wszystkie zreali-
zowane inwestycje, jednak-
że przedstawimy Państwu 
te najważniejsze. 

Jedną z  ważniejszych 
inwestycji zrealizowanych 
przez gminę była budo-
wa pierwszego od  wielu 
lat budynku komunalne-
go przy ul. Fabrycznej. 

Nowo powstały budynek 
komunalny posiada 12 lo-
kali mieszkalnych  oraz po-
mieszczenia pomocnicze, 
zagospodarowano również 
teren wokół budynku oraz 
wybudowano 12 miejsc 
parkingowych. Całkowi-
ta wartość inwestycji wy-
niosła 2 800 000,00 zł, 
z  czego 1 632 000,00 zł 

to  dofinansowanie z  Rzą-
dowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. 

Gmina Pakość w  2022 
roku rozpoczęła realizację 
dwóch inwestycji dofinan-
sowanych w ramach rządo-
wego Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”. 
Pierwsza dotyczyła budowy 
sieci kanalizacji deszczowej 

sanitarnej i  wodociągowej 
na  terenie miasta i  gminy 
Pakość w  ulicach Hankie-
wicza, Krótkiej, Kwiatowej, 
Leszczyńskiego, części Mo-
gileńskiej, Polnej, części Ra-
dłowskiej oraz w  części m. 
Radłowo wraz z  odbudową 
nawierzchni oraz  budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w  m. Jankowo. Całkowi-

ty koszt zadania to  kwota 
6 180 000,00 zł, w tym do-
finansowanie w  wysokości 
3 705 000,00 zł. 

Drugi projekt dotyczy 
zagospodarowania terenu 
osiedla ul. Działyńskich 
w  Pakości oraz  ulic przy-
ległych. Zadanie obejmuje 
budowę na  rozwijającym 
się osiedlu domów jedno-
rodzinnych w  Pakości sieci 
kanalizacji sanitarnej, prze-
budowie istniejącej pom-
powni ścieków, budowę 
sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z  systemem skrzynek 
rozsączających oraz  utwar-
dzenie kostką betonową 
osiedlowej sieci dróg o  na-
wierzchni gruntowej. Koszt 
całkowity zadania to  kwo-
ta 11 114 895,00 zł, z  czego 
7 505 000,00 zł to dofinan-
sowanie. Zadanie to  kon-
tynuowane będzie w  2023 
roku. 

Długo oczekiwane zmia-
ny dostrzegają także se-
niorzy. W  minionym roku 
gruntowną przemianę 
przeszedł budynek Domu 
Seniora – wyremontowana 

została elewacja budynku,
wymieniono stolarkę okien-
ną, kominy oraz poszycie 
dachowe, przebudowano
instalację wodno-kanali-
zacyjną wraz z  wymianą
urządzeń sanitarnych oraz
przebudowano częściowo
instalację elektryczną wraz
z częściową wymianą lamp
oświetleniowych. Całkowi-
ty koszt zadania to  kwo-
ta 639 887,91 zł, z  czego 
247 870,78 zł Gmina Pakość 
pozyskała ze środków ze-
wnętrznych. 

Nieco ponad 250  000,00
zł wydano na  opracowanie 
dokumentacji projektowych 
z  zakresu branży drogo-
wej. Kwotę w  wysokości 
189 437,65 zł przeznaczono
na  rozbudowę i  moderni-
zację oświetlenia ulicznego. 

Wspomniane wyżej zada-
nia to  jedynie próba pod-
sumowania intensywnego
roku w gminie Pakość. Wy-
rażamy nadzieję, iż w tych
trudnych czasach uda nam
się zrealizować wszystkie
zaplanowane na 2023 inwe-
stycje.  

Podsumowanie 2022 roku

FOT. NADESŁANE



od 6 do 12 stycznia

 poniedziałek, 9 stycznia

05.10  Przysięga (781) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (174) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Studio Raban (266) 
08.00  Wiadomości
08.10  Kwadrans polityczny 
08.25  Informacje kulturalne (5) 
08.30  Pogoda poranna
08.40  Ranczo (111) - serial
09.40  Komisarz Alex (119) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (18) - serial
11.30  Leśniczówka (634) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Zwierzęta wśród wielkich 

śniegów - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (175) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.20  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (782) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4079) - serial
18.20  Leśniczówka (635) - serial
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! - info
20.30  Korona królów. Jagiellonowie 

(4) - serial
21.05  Teatr Telewizji - teatr, Polska 

2023, reż. Adam Sajnuk
22.45  Albania. Poszukując 

sprawiedliwości - dokument
23.40  Zaginiony w akcji 

- film fabularny, USA 1984, 
reż. Joseph Zito

01.30  Scenariusz na miłość 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. Marc Lawrence

03.25  Fałszerze. Powrót sfory (2) 
- serial

04.25  Notacje (853) - dokument

05.00  Na sygnale (271) - serial
05.30  M jak miłość (1523) - serial
06.20  Klasztorne smaki według 

Remigiusza Rączki (15) - info
06.55  Rodzinka.pl (243) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie
11.15  Okrasa łamie przepisy 
11.50  Barwy szczęścia (2730) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (202) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (338) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(122) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (130) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Akacjowa 38 (1) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2730) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2731) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1698) - serial
21.55  Na sygnale (408) - serial
22.35  Izabela, królowa Hiszpanii (26) 

- serial
23.35  Księgarnia z marzeniami 

- film fabularny, Hiszpania/
Wielka Brytania/Niemcy/USA 
2017, reż. Isabel Coixet, 
wyk. Emily Mortimer, Bill 
Nighy, Hunter Tremayne

01.35  O mnie się nie martw - serial
02.35  Ścigana 

- film fabularny, Irlandia/USA 
2011, reż. Steven Soderbergh, 
wyk. Gina Carano, Ewan 
McGregor, Michael Fassbender

04.20  Rodzinka.pl (156) - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (436) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (437) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (32) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1193) - serial
11.40  Gliniarze (396) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (963) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1014) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (452) - serial
17.00  Gliniarze (614) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3533) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Farma (36) - rozrywka
21.05  Pojutrze 

- film fabularny, USA 2004, 
reż. Roland Emmerich, 
wyk. Dennis Quaid, Jake 
Gyllenhaal, Sela Ward

23.50  Lot Feniksa 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. John Moore, 
wyk. Dennis Quaid, Tyrese 
Gibson, Giovanni Ribisi

02.25  Underworld: Wojny krwi 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Anna Foerster, 
wyk. Kate Beckinsale, Theo 
James, Lara Pulver

04.20  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.10  Ukryta prawda (1376) 
- serial

07.05  Kuchenne rewolucje
 - rozrywka

08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Gogglebox. Przed telewizorem 

- rozrywka
12.35  Ukryta prawda (955) 

- serial
13.40  Tajemnice miłości (12) - serial
14.40  Ukryta prawda (1377) - serial
15.45  Ukryta prawda (1167) - serial
16.50  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1147) 

- 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 (3554) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Wrogowie publiczni 

- film fabularny, USA/Japonia 
2009, reż. Michael Mann, 
wyk. Johnny Depp, Christian 
Bale, Marion Cotillard

00.25  Jestem legendą 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Francis Lawrence, 
wyk. Will Smith, Alice Braga, 
Charlie Tahan

02.36  Co za tydzień - info
03.15  Bates Motel (5) - serial
04.15  Szpital (909) - serial
05.10  Uwaga! - info
05.30  Zamieszkać na plaży (2) 

- dokument

 niedziela, 8 stycznia

05.05  Sprawa dla reportera 
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (231) 
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.35  Shalako - film fabularny, 

Wielka Brytania/Niemcy/
Hiszpania 1968

10.40  Zmiennicy (15) - serial
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.45  Misja Zambia (14) - dokument
13.10  Szopka bożonarodzeniowa. 

Pochodzenie i tradycja 
14.00  Z pamięci (335) - kultura
14.10  Komisarz Alex (226) - serial
15.00  Vabank - film fabularny, Polska 

1981, reż. Juliusz Machulski
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.40  Dom pod Dwoma Orłami (1) 
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.20  Dom pod Dwoma Orłami (2) 
21.20  Sanatorium miłości - rozrywka
22.10  „Sanatorium miłości” 

- kulisy programu 
22.25  Scenariusz na miłość 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Marc Lawrence, wyk. 
Hugh Grant, Marisa Tomei

00.20  Sicario - film fabularny, 
USA/Meksyk/Hongkong 2015, 
reż. Denis Villeneuve, 
wyk. Emily Blunt, 
Benicio del Toro, Josh Brolin

02.30  Gentleman z rewolwerem 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2018, reż. David 
Lowery, wyk. Robert Redford

04.10  Jaka to melodia? - rozrywka
04.55  Z pamięci (335) - kultura
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.55  Barwy szczęścia (2729) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2730) - serial
07.00  M jak miłość (1697) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.30  The Voice Senior - rozrywka
12.40  The Voice Senior - rozrywka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2023 
16.15  Tak to leciało! - rozrywka
17.05  Lajk! - info
17.30  Zacznij od zdrowia - info
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.55  Na sygnale (406) - serial
19.20  Na sygnale (407) - serial
20.00  Postaw na milion 

- rozrywka
21.05  Ścigana 

- film fabularny, Irlandia/USA 
2011, reż. Steven Soderbergh, 
wyk. Gina Carano, Ewan 
McGregor, Michael Fassbender

22.50  Bitwa tenorów na róże 
- muzyka

23.55  Ucieczka z Pretorii 
- film fabularny, Australia/RPA/
Wielka Brytania/USA 2020, 
reż. Francis Annan, 
wyk. Daniel Radcliffe, 
Daniel Webber, Ian Hart

01.55  S@motność w sieci 
- film fabularny, Polska 2006, 
reż. Witold Adamek, 
wyk. Magdalena Cielecka, 
Andrzej Chyra, Anna Dymna

04.15  Rodzinka.pl (155) - serial
04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.00  Garfield - film fabularny, 

USA 2004, reż. Peter Hewitt
09.45  Sekretne życie zwierzaków 

domowych 2 - film fabularny, 
USA/Francja/Japonia 2019, 
reż. Chris Renaud, Jonathan del 
Val, Renaud Chris

11.40  Brzdąc w opałach 
- film fabularny, USA 1994, 
reż. Patrick Read Johnson, 
wyk. Joe Mantegna, Lara Flynn 
Boyle, Joe Pantoliano

13.50  Opowieści z Narnii: Podróż 
Wędrowca do Świtu - film fa-
bularny, USA/Wielka Brytania 
2010, reż. Michael Apted

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

18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie 
20.00  Kabaret na żywo. Nowy skŁAD 

(100) - rozrywka
22.05  Baywatch. Słoneczny 

patrol - film fabularny, Wielka 
Brytania/Chiny/USA 2017, 
reż. Seth Gordon, 
wyk. Dwayne Johnson, 
Zac Efron, Alexandra Daddario

00.45  Komando 
- film fabularny, USA 1985, 
reż. Mark L. Lester, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Rae Dawn 
Chong, Dan Hedaya

02.30  Gothika - film fabularny, USA/
Francja/Kanada/Hiszpania 
2003, reż. Mathieu Kassovitz, 
wyk. Halle Berry, Penélope 
Cruz, Robert Downey Jr.

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.10  Ukryta prawda (955) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Co za tydzień - info
12.05  Na tropie dzikich zwierząt 

- dokument
12.40  In vitro - nauka czy cud 2 

- dokument
13.15  Jestem z Polski 

- przyroda i podróże
14.15  Władca Pierścieni: 

Drużyna Pierścienia 
- film fabularny, 
USA/Nowa Zelandia 2001, 
reż. Peter Jackson, wyk. Elijah 
Wood, Ian McKellen, Liv Tyler

17.55  Kuchenne rewolucje 
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Sherlock Holmes: Gra cieni 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 2011, 
reż. Guy Ritchie, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Jude Law, Noomi Rapace

22.40  Nieuchwytny cel 
- film fabularny, USA 1993, 
reż. John Woo, Billy Burton, 
wyk. Jean-Claude Van Damme, 
Yancy Butler, Chuck Pfarrer

00.35  MasterChef - rozrywka
02.10  Grzesznica (2) - serial
03.05  Kwatery Hitlera (8) 

- dokument
04.05  Uwaga! - info
04.25  Zamieszkać na plaży (1) 

- dokument
04.55  Recepta na stary dom 

- dokument
05.20  Jak to jest zrobione? 

- dokument
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05.25  Bella i Sebastian 3 
- film fabularny, Francja 2017, 
reż. Clovis Cornillac

07.00  Transmisja mszy świętej 
07.35  Rok w ogrodzie - info
08.00  Rok w ogrodzie extra - info
08.15  Wojsko-polskie.pl (231) 
08.35  Sprawa dla reportera 
09.30  Prawosławne nabożeństwo 

bożonarodzeniowe
10.30  Nauka o śnie: jak spać lepiej 

(1) - dokument
11.30  Sanatorium miłości - rozrywka
12.30  Powrót siedmiu wspaniałych 

- film fabularny, USA/Hiszpania 
1966, reż. Burt Kennedy

14.10  Z pamięci - kultura
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Korona królów. Jagiellonowie 

(1, 2, 3) - serial
16.20  Korona królów. Jagiellonowie 

- taka historia (1) - dokument
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Kulisy serialu „Ojciec Mateusz”  
18.45  Ojciec Mateusz (318) - serial
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! (1422) - info
20.35  Komisarz Alex (226) - serial
21.35  Sicario 

- film fabularny, USA/Meksyk/
Hongkong 2015, reż. Denis 
Villeneuve, wyk. Emily Blunt, 
Benicio del Toro, Josh Brolin

23.45  Smak zemsty. Peppermint 
- film fabularny, USA/Hong-
kong 2018, reż. Pierre Morel

01.35  Śmierć nadejdzie jutro - film 
fabularny, Wielka Brytania/
USA/Hiszpania/Islandia 2002, 
reż. Lee Tamahori

03.55  Jaka to melodia? - rozrywka
04.45  Z pamięci - kultura
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2726) - serial
05.55  Barwy szczęścia (2727) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2728) - serial
07.00  M jak miłość (1696) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.30  Rodzinny ekspres - info
12.15  You Can Dance - nowa 

generacja - rozrywka
13.00  You Can Dance - nowa 

generacja - rozrywka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Magiczne święta z kabaretem 

OT.TO - rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (867) - serial
17.20  Pasjonaci (14) - dokument
17.45  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Postaw na milion - rozrywka
19.35  Lajk! - info
20.00  The Voice Senior - rozrywka
21.10  The Voice Senior - rozrywka
22.25  Bitwa tenorów na róże 

- muzyka
23.25  Dziewczyna warta grzechu 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2014, reż. Peter Bogdanovich, 
wyk. Imogen Poots, Owen 
Wilson, Jennifer Aniston

01.15  Mój przyjaciel Hachiko 
- film fabularny, 
Wielka Brytania/USA 2009, 
reż. Lasse Hallström, 
wyk. Richard Gere, Joan Allen, 
Cary-Hiroyuki Tagawa

02.55  W blasku nocy 
- film fabularny, USA 2018, 
reż. Scott Speer, 
wyk. Bella Thorne, Patrick 
Schwarzenegger, Rob Riggle

04.40  Rodzinka.pl (153) - serial
05.15  Rodzinka.pl (154) - serial
05.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Rysiek Lwie Serce 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Hiszpania/Holandia 
2013, reż. Manuel Sicilia

10.40  Nasz nowy dom (246, 247) 
- rozrywka

12.40  Bogaty dom - biedny dom 
(51) - dokument

13.40  Kryptonim szef Polska (1) 
- rozrywka

14.40  Rolnicy. Podlasie (37) 
- dokument

15.45  Więzienie (74) - dokument
16.15  Więzienie (75) - dokument
16.45  Więzienie (76) - dokument
17.15  Więzienie (77) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (297) 

- dokument
18.15  Chłopaki do wzięcia (298) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Gala Mistrzów Sportu 

88. Plebiscytu „Przeglądu 
Sportowego” - info

23.00  Trzy billboardy 
za Ebbing, Missouri 
- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2017, 
reż. Martin McDonagh, 
wyk. Frances McDormand, 
Woody Harrelson, 
Sam Rockwell

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

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Ukryta prawda (954) - serial
06.40  Kuchenne rewolucje 
07.30  Na tropie dzikich zwierząt 

- dokument
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Na Wspólnej (3550) - serial
11.55  Na Wspólnej (3551) - serial
12.20  Na Wspólnej (3552) - serial
12.50  Na Wspólnej (3553) - serial
13.20  Na twoim miejscu 

- kulisy produkcji 
13.55  Kobieta na krańcu świata 

- dokument
14.35  Lemur zwany Rollo - film 

fabularny, Wielka Brytania/
USA 1997, reż. Fred Schepisi, 
Robert Young

16.20  In vitro - nauka czy cud 2 
- dokument

16.55  Totalne remonty Szelągowskiej 
- rozrywka

17.55  Kuchenne rewolucje 
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Minionki 

- film fabularny, USA 2015, 
reż. Kyle Balda, Pierre Coffin

21.55  Pitch Perfect 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Jason Moore

00.15  Ostatni dom po lewej 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 2009, 
reż. Dennis Iliadis

02.30  Kuchenne rewolucje 
03.30  Uwaga! - info
03.50  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.20  Recepta na stary dom 

- dokument
04.50  Jak to jest zrobione? 

- dokument
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.10  Pomocnik świętego Mikołaja 
i magiczne płatki śniegu 
- film fabularny, Francja/Belgia 
2013, reż. Luc Vinciguerra

06.35  Droga Orszaku Trzech Króli 
- dokument

07.00  Msza święta 
08.00  Paddington 2 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Francja/USA/Chiny/
Kanada 2017, reż. Paul King

09.55  O dziewczynce, która wierzyła 
w cuda - film fabularny, USA 
2021, reż. Rich Correll

11.45  Orszak Trzech Króli - dokument
13.20  Najwspanialsze góry świata 

(4) - dokument
14.15  Lalka - film fabularny, Polska 

1968, reż. Wojciech Jerzy Has
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
18.00  Polska pomaga. Rodzina rodzi-

nie. Kolędy świata - muzyka
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.20  Vabank - film fabularny, Polska 

1981, reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Jan Machulski, Leonard 
Pietraszak, Witold Pyrkosz

22.20  Śmierć nadejdzie jutro - film 
fabularny, Wielka Brytania/
USA/Hiszpania/Islandia 2002, 
reż. Lee Tamahori, wyk. Pierce 
Brosnan, Halle Berry

00.40  Gentleman z rewolwerem 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2018, reż. David 
Lowery, wyk. Robert Redford, 
Casey Affleck, Sissy Spacek

02.25  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(64) - serial

03.15  Tajemnice Majorki (4) - serial
04.15  Jaka to melodia? - rozrywka
04.50  Przerwa w nadawaniu

06.15  Miłość na urodziny 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Peter DeLuise, wyk. Jessy 
Schram, Luke MacFarlane

07.55  Pytanie na śniadanie 
12.05  Daleki kraj - film fabularny, 

USA 1954, reż. Anthony Mann, 
wyk. James Stewart, Ruth 
Roman, Corinne Calvet

14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2023 
16.20  Mój przyjaciel Hachiko - film 

fabularny, Wielka Brytania/
USA 2009, reż. Lasse Hallström, 
wyk. Richard Gere, Joan Allen

18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (202) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2729) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2730) - serial
20.35  You Can Dance - nowa 

generacja - rozrywka
21.30  You Can Dance - nowa 

generacja - rozrywka
22.30  W blasku nocy - film fabularny, 

USA 2018, reż. Scott Speer, 
wyk. Bella Thorne, Patrick 
Schwarzenegger, Rob Riggle

00.15  Riwiera dla dwojga 
- film fabularny, Francja/
Wielka Brytania 2013, reż. 
Joel Hopkins, wyk. Emma 
Thompson, Pierce Brosnan, 
Timothy Spall

02.00  Mama w opałach 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Katherine Dieckmann, 
wyk. Uma Thurman, Anthony 
Edwards, David Schallipp

03.40  Nie ma tego złego... 
- film fabularny, Francja/Belgia 
2017, reż. Valérie Lemercier, 
wyk. Valérie Lemercier, Hélène 
Vincent, Denis Podalydès

05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
06.55  Lorax - film fabularny, USA/

Francja 2012, reż. Chris 
Renaud, Kyle Balda, wyk. Zac 
Efron, Taylor Swift

08.50  Madagaskar 2 - film fabularny, 
USA 2008, reż. Eric Darnell, 
Tom McGrath, wyk. Ben Stiller, 
Chris Rock, David Schwimmer

10.50  Madagaskar 3 - film fabularny, 
USA 2012, reż. Eric Darnell, 
Tom McGrath, Conrad Vernon, 
wyk. Ben Stiller, Chris Rock, 
David Schwimmer

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

14.50  Evan Wszechmogący 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Tom Shadyac, wyk. Steve 
Carell, Morgan Freeman

17.15  Polskie kolędowanie 
w Warszawie na Krakowskim 
Przedmieściu - rozrywka

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Farma (35) - rozrywka
21.05  Piraci z Karaibów: 

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

23.55  Dzień Niepodległości - film fa-
bularny, USA 1996, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Will Smith, 
Bill Pullman, Jeff Goldblum

03.00  Shopping Queens. Królowe 
zakupów (60) - rozrywka

04.00  Suknie Marzeń Izabeli Jana-
chowskiej (12) - dokument

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.10  Ukryta prawda (1375) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Mój biegun 

- film fabularny, Polska 2011, 
reż. Marcin Głowacki

13.45  Step Up IV: Rewolucja 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Scott Speer

15.55  Studio Pucharu Świata 
- Turnieju Czterech Skoczni 

16.30  Skoki narciarskie: Puchar Świa-
ta mężczyzn - Turniej Czterech 
Skoczni w Bischofshofen 

17.35  Studio Pucharu Świata 
- Turnieju Czterech Skoczni 

17.45  Skoki narciarskie: Puchar Świa-
ta mężczyzn - Turniej Czterech 
Skoczni w Bischofshofen 

18.30  Studio Pucharu Świata 
- Turnieju Czterech Skoczni 

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich (12) 
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  Władca Pierścieni: Drużyna 

Pierścienia - film fabularny, 
USA/Nowa Zelandia 2001, 
reż. Peter Jackson, wyk. Elijah 
Wood, Ian McKellen, Liv Tyler

23.45  Grobowiec smoka - film 
fabularny, Wielka Brytania/
Chiny 2013, reż. Eric Styles, 
wyk. Scott Adkins

01.40  Kuba Wojewódzki - talk show
02.40  Bates Motel (4) - serial
03.40  Uwaga! - info
04.00  Zamieszkać na plaży 

- dokument
04.30  Recepta na stary dom 

- dokument
04.55  Jak to jest zrobione? 

- dokument
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04.45  Klan (4081) - serial
05.10  Przysięga (784) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (177) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości
08.10  Kwadrans polityczny 
08.25  Informacje kulturalne (8) 
08.30  Pogoda poranna
08.40  Ranczo (114) - serial
09.40  Komisarz Alex (122) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (21) - serial
11.30  Leśniczówka (637) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Niedźwiedzie w nowym domu 

(2) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (178) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.20  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (785) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4082) - serial
18.20  Leśniczówka (638) - serial
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! - info
20.35  Ojciec Mateusz (319) - serial
21.30  Sprawa dla reportera 
22.30  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.10  Magazyn kryminalny 997 
00.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 
01.05  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
01.50  The Good Doctor (53) - serial
02.40  Ocaleni (230) - talk show
03.45  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.20  Notacje (686) - dokument
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1526) - serial
06.20  Smaki świata - po bałkańsku 

- info
06.55  Rodzinka.pl (246) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Zacznij od zdrowia - info
11.45  Barwy szczęścia (2733) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Akacjowa 38 (3) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (341) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(125) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (133) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Akacjowa 38 (4) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2733) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2734) - serial
20.50  Greta - film fabularny, USA/

Irlandia 2018, reż. Neil Jordan, 
wyk. Isabelle Huppert, Chloë 
Grace Moretz, Maika Monroe

22.35  Izabela, królowa Hiszpanii (29) 
- serial

23.35  Lotna brygada 
- film fabularny, Wielka 
Brytania 2012, 
reż. Nick Love, wyk. Ray Win-
stone, Plan B, Hayley Atwell

01.40  Nieuchwytny 
- film fabularny, USA 2008, 
reż. Gregory Hoblit, wyk. Diane 
Lane, Billy Burke, Colin Hanks

03.30  Gomorra - serial
04.20  Rodzinka.pl - serial
04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (443) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (444) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (35) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1196) - serial
11.40  Gliniarze (399) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (966) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1017) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (455) - serial
17.00  Gliniarze (617) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3536) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Farma (39) - rozrywka
21.05  To skomplikowane 

- film fabularny, USA/Japonia 
2009, reż. Nancy Meyers, 
wyk. Meryl Streep, Steve 
Martin, Alec Baldwin

23.50  Trzy kroki od siebie 
- film fabularny, USA 2019, 
reż. Justin Baldoni, 
wyk. Haley Lu Richardson, 
Cole Sprouse, Moises Arias

02.20  W domu innego 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/Niemcy/USA 2019, 
reż. James Kent, wyk. 
Keira Knightley, Alexander 
Skarsgård, Jason Clarke

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Ukryta prawda (1379) - serial
07.00  Doradca smaku - info
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Gogglebox. Przed telewizorem 

- rozrywka
12.35  Ukryta prawda (1149) - serial
13.40  Tajemnice miłości (15) - serial
14.40  Ukryta prawda (1380) - serial
15.45  Ukryta prawda (1170) - serial
16.50  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1150) - 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 (3557) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.40  Osadzone. Blok F (5) - serial
23.15  W nowym zwierciadle: 

Wakacje 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. John Francis Daley, 
Jonathan Goldstein, 
wyk. Ed Helms, Christina 
Applegate, Skyler Gisondo

01.15  Dziewczyna z pociągu 
- film fabularny, USA/Indie 
2016, reż. Tate Taylor, 
wyk. Emily Blunt, Haley 
Bennett, Rebecca Ferguson

03.40  Szpital (911) - serial
04.40  Uwaga! - info
05.00  Zamieszkać na plaży (5) 

- dokument
05.30  Recepta na stary dom 

- dokument
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04.40  Klan (4080) - serial
05.10  Przysięga (783) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (176) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości
08.10  Kwadrans polityczny 
08.25  Informacje kulturalne (7) 
08.30  Pogoda poranna
08.40  Ranczo (113) - serial
09.40  Komisarz Alex (121) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (20) - serial
11.30  Leśniczówka (636) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Niedźwiedzie w nowym domu 
14.00  Wspaniałe stulecie (177) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.20  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (784) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4081) - serial
18.20  Leśniczówka (637) - serial
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! - info
20.30  Korona królów. Jagiellonowie 

(6) - serial
21.05  Czarne złoto - film fabularny, 

Francja/Katar/Tunezja/Włochy 
2011, reż. Jean-Jacques 
Annaud, wyk. Tahar Rahim, 
Antonio Banderas

23.25  Tajemnica Lema - dokument
00.30  Roznosiciel - film fabularny, 

USA 2011, reż. Victor Salva
02.15  The Good Doctor (51) - serial
03.10  The Good Doctor (52) - serial
04.00  Wojsko-polskie.pl (231) 
04.25  Notacje (543) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (273) - serial
05.35  M jak miłość (1525) - serial
06.25  Pożyteczni.pl - info
06.55  Rodzinka.pl (245) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Cykl dokumentalny - info
11.50  Barwy szczęścia (2732) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Akacjowa 38 (2) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (340) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(124) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (132) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Akacjowa 38 (3) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2732) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2733) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.55  Na dobre i na złe (868) - serial
21.55  Na sygnale (410) - serial
22.35  Izabela, królowa Hiszpanii (28) 

- serial
23.30  Delikatność 

- film fabularny, Francja 2011, 
reż. David Foenkinos, Stéphane 
Foenkinos, wyk. Audrey 
Tautou, FrançoisDamiens, 
Bruno Todeschini

01.35  Karmazynowe wesele (4) 
- serial

02.35  Kraina miodu - dokument
04.20  Za marzenia - serial
05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (441) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (442) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (34) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1195) - serial
11.40  Gliniarze (398) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (965) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1016) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (454) - serial
17.00  Gliniarze (616) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3535) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Farma (38) - rozrywka
21.05  Poznaj moich rodziców 

- film fabularny, USA 2004, 
reż. Jay Roach, 
wyk. Robert De Niro, Ben 
Stiller, Blythe Danner

23.30  Taxi 5 
- film fabularny, Francja 2018, 
reż. Franck Gastambide, 
wyk. Franck Gastambide, 
Malik Bentalha, Bernard Farcy

01.55  Obłędny rycerz 
- film fabularny, USA 2001, 
reż. Brian Helgeland, 
wyk. Heath Ledger, Rufus 
Sewell, Shannyn Sossamon

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Ukryta prawda (1378) 
- serial

07.00  Doradca smaku - info
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Gogglebox. Przed telewizorem 

- rozrywka
12.35  Ukryta prawda (1148) - serial
13.40  Tajemnice miłości (14) - serial
14.40  Ukryta prawda (1379) - serial
15.45  Ukryta prawda (1169) - serial
16.50  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1149) 

- 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 (3556) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Wyspa 

- film fabularny, USA 2005, 
reż. Michael Bay, 
wyk. Ewan McGregor, Scarlett 
Johansson, Djimon Hounsou

00.25  Sherlock Holmes: 
Gra cieni 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 2011, 
reż. Guy Ritchie, wyk. Robert 
Downey Jr., Jude Law, Noomi 
Rapace

03.00  Szpital (910) - serial
04.05  Uwaga! - info
04.25  Zamieszkać na plaży (4) 

- dokument
04.55  Recepta na stary dom 

- dokument
05.20  Jak to jest zrobione? 

- dokument
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04.45  Klan (4079) - serial
05.15  Przysięga (782) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (175) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości
08.10  Kwadrans polityczny 
08.25  Informacje kulturalne (6) 
08.30  Pogoda poranna
08.40  Ranczo (112) - serial
09.40  Komisarz Alex (120) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (19) - serial
11.30  Leśniczówka (635) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Relacja z uroczystości 

Bożego Narodzenia w kościele 
greckokatolickim 

14.00  Wspaniałe stulecie (176) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (783) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4080) - serial
18.20  Leśniczówka (636) - serial
19.00  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Sport - wiadomości sportowe
20.15  Alarm! - info
20.25  Magazyn Ekspresu Reporterów 
20.30  Korona królów. Jagiellonowie (5)
21.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 
21.05  Pełny obraz - info
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (230) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.30  Biały słoń - film fabularny, USA 

2011, reż. Prachya Pinkaew
02.10  Miłość na Bora-Bora 

- film telewizyjny,
03.50  Jaka to melodia? - rozrywka
04.25  Notacje (403) - dokument

05.00  Na sygnale (272) - serial
05.35  M jak miłość (1524) - serial
06.25  Łaska, która zmienia 

- dokument
06.55  Rodzinka.pl (244) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Czas w las - info
11.50  Barwy szczęścia (2731) - serial
12.30  Koło fortuny (1420) - rozrywka
13.15  Akacjowa 38 - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (339) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(123) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (131) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (520) - rozrywka
18.45  Akacjowa 38 (2) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2731) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2732) - serial
20.45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1699) - serial
21.55  Na sygnale (409) - serial
22.35  Izabela, królowa Hiszpanii (27) 

- serial
23.35  Czuwaj 

- film fabularny, Polska 2017, 
reż. Robert Gliński, wyk. 
Mateusz Więcławek, Jakub 
Zając, Magdalena Wieczorek

01.15  Księgarnia z marzeniami 
- film fabularny, Hiszpania/
Wielka Brytania/Niemcy/USA 
2017, reż. Isabel Coixet, 
wyk. Emily Mortimer, Bill 
Nighy, Hunter Tremayne

03.20  Futuropolis (2) - dokument
04.20  Rodzinka.pl (157) - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (438) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (439) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (33) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1194) - serial
11.40  Gliniarze (397) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (964) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1015) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (453) - serial
17.00  Gliniarze (615) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3534) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” (110) 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Farma (37) - rozrywka
21.05  Patriota 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2000, reż. Roland Emmerich, 
wyk. Mel Gibson, Heath 
Ledger, Joely Richardson

00.45  Konwój 
- film fabularny, Polska 2016, 
reż. Maciej Żak, wyk. Robert 
Więckiewicz, Janusz Gajos, 
Przemysław Bluszcz

02.35  Nasz nowy dom (268) 
- rozrywka

03.30  Nasz nowy dom (269) 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Ukryta prawda (1146) 
- serial

07.00  Doradca smaku - info
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Gogglebox. Przed telewizorem 

- rozrywka
12.35  Ukryta prawda (1147) - serial
13.40  Tajemnice miłości (13) - serial
14.40  Ukryta prawda (1378) - serial
15.45  Ukryta prawda (1168) - serial
16.50  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1148) - 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 (3555) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Barry Seal: Król przemytu 

- film fabularny, USA/Japonia/
Kolumbia 2017, reż. Doug 
Liman, wyk. Tom Cruise, Jayma 
Mays, Domhnall Gleeson

23.50  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2022

00.55  Grzesznica (3) - serial
01.55  MasterChef - rozrywka
03.25  Uwaga! - info
03.45  Zamieszkać na plaży (3) 

- dokument
04.15  Recepta na stary dom 

- dokument
04.45  Jak to jest zrobione? 

- dokument
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

FILM SENSACYJNY 16

Sicario
SICARIO, USA/MEKSYK/HONGKONG 2015

Niedoświadczona, próbująca 
przestrzegać reguł agentka FBI bierze 
udział w operacji zlikwidowania 
bossa meksykańskiego kartelu 
narkotykowego. Jej przewodnikiem 
jest tajemniczy konsultant.

FILM PRZYGODOWY 12

Piraci z Karaibów: 
Zemsta Salazara
PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL 

NO TALES, USA/AUSTRALIA 2017

Salazar ucieka statkiem z Diabelskiego 
Trójkąta. Niemogący zaznać spokoju 
duch pragnie uśmiercić każdego 
pirata, który wpadnie w jego ręce. 
Jack Sparrow próbuje zapobiec 
nieuniknionej zagładzie.

FILM KRYMINALNY 12

Sherlock Holmes: 
Gra cieni
SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS, 

WIELKA BRYTANIA/USA 2011

Druga odsłona przygód genialnego 
detektywa Sherlocka Holmesa 
i jego przyjaciela, dr. Johna Watsona. 
Tym razem bohaterowie są na tropie 
profesora Jamesa Moriarty'ego.

NIEDZIELA 08.01.2023

20:00 
SOBOTA 07.01.2023

21:35 
PIĄTEK 06.01.2023

21:05 

CZAS TRWANIA: 123 MINUTY

REŻYSERIA:  JOACHIM RØNNING, 

ESPEN SANDBERG

7
OCENA

REDAKCJI

CZAS TRWANIA: 116 MINUT

REŻYSERIA:  DENIS VILLENEUVE

8
OCENA

REDAKCJI

CZAS TRWANIA: 123 MINUTY

REŻYSERIA:  GUY RITCHIE

8
OCENA

REDAKCJI
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NOWOROCZNY RAJD 

Na rowerach w 2023 rok wje-
chali uczestnicy rajdu, na który 
zaprosił Klub Turystyki Rowe-
rowej „Goplanie” przy Nadgo-

plańskim Oddziale PTTK 
w Kruszwicy. W rajdzie tury-
stycznym „Rowerem w 2023 
rok” uczestniczyło około 40 
cyklistów z Inowrocławia, 

Wielkopolski, Kruszwicy i oko-
lic tego miasta. Turyści poko-

nali trasę liczącą 30 kilometrów 
ze startem i metą w Kruszwicy. 
Jechało się im bardzo dobrze, 

bo temperatura sięgała 1 stycz-
nia aż 15 stopni Celsjusza. 

Wcale nie przeszkadzał wiatr, 
wiejący miejscami trochę sil-
niej. Na kruszwickim Rynku 

uczestnicy pozowali do wspól-
nego zdjęcia, pod świąteczną 

choinką, a następnie uczestni-
czyli w turystycznym spotka-
niu w siedzibie PTTK. Odwie-
dził ich tam Mikołaj z elfem. 

Był też noworoczny toast bez-
alkoholowym szampanem. 

 
POLICJANTKA W SZKOLE 

Młody człowiek powinien wie-
dzieć, że pewne zachowania 
oznaczają konflikt z prawem. 

Uświadamianiem uczniów 
szkół na terenie Kruszwicy za-
jęła się policjantka asp. Mariola 

Witoń. Mówiła uczniom 
o ustawie o nieletnich i ich od-
powiedzialności karnej za po-
pełnianie czynów zabronio-

nych. Nie brakowało również 
rozmów o właściwych rela-

cjach wśród rówieśników i za-
pobieganiu nietolerancji. 

 
KSIĄŻKOWY UPOMINEK   

Książki zdecydowanie są naj-
lepszym prezentem pod cho-
inkę. Taki podarunek, w któ-
rym znalazły się publikacje 

dla dorosłych i dla dzieci, Bi-
blioteka Miejska w Inowrocła-
wiu otrzymała z inowrocław-
skiego Banku Spółdzielczego. 

To podziękowanie za udo-
stępnienie materiałów cyfro-
wych do przygotowania jubi-

leuszowej wystawy 155 lat 
Banku Spółdzielczego. 

                            KRÓTKO 

W Ośrodku Kultury i Tury-
styki w Pakości odbyło się 
spotkanie świąteczno-no-
woroczne, podczas którego 
Stowarzyszenie Firm Mia-
sta i Gminy Pakość przed-
stawiło relację z tegorocz-
nej działalności. 

Katarzyna Tomczak i Tomasz 
Kujawa, którzy prowadzili im-
prezę, opowiedzieli tylko o naj-
ważniejszych wydarzeniach 
m.in. Dniach Pakości (bawiło 

się rekordowe 15 tysięcy ludzi) 
oraz 1600 paczkach świątecz-
nych dla dzieci podczas nie-
dawnego spotkania przy cho-
ince.  

Podczas uroczystości Bur-
mistrz Pakości Zygmunt Groń 
wręczył statuetki osobom, 
które zasłużyły się w działalno-
ści na rzecz Gminy Pakość, 
a było w tym gronie sporo osób 
z  pakoskiego stowarzyszenia. 
Oto wszyscy wyróżnieni: Kata-
rzyna Tomczak, Justyna Le-

wandowska, Monika Kujawa, 
Tomasz Kujawa, Krystian Ja-
strzembski, Aleksander i Ro-
man Bieniek, Janusz Bednar-
ski, Hubert Grupa, Sławomir 
Markier, Sylwester Mróz, Ema-
nuel i Daniel Kowalczyk, Mate-
usz Paciorek, Marcin Nieznal-
ski, Michał Tomczak, Ireneusz 
Mróz, Marcin Zalewski, Piotr 
Grabowski, Janusz Gilas. 

Na zakończenie uroczysto-
ści uhonorowany został rów-
nież Człowiek Roku Miasta 

i Gminy Pakość, którym został 
Komendant Policji komisarz 
Maciej Wiśniewski.  

Tytuł nadany został za ca-
łokształt wieloletniej współ-
pracy z lokalnym samorządem 
na rzecz bezpieczeństwa. 

Ryszard Barczak otrzymał 
odznaczenie przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Piotra Glińskiego „Zasłu-
żony dla kultury Polskiej”, 
które wręczyła w jego imieniu 
Poseł Ewa Kozanecka. 

Po oficjalnej części zapro-
szeni goście udali się na poczę-
stunek ufundowany przez Sto-
warzyszenie Firm Miasta 
i Gminy Pakość, można było 
również odwiedzić wystawę 
autorstwa Ryszarda Barczaka 
„Kujawskie Impresje”, zlokali-
zowaną w Ośrodku Kultury 
i Turystyki w Pakości. 

Spotkanie występami mu-
zycznymi o klimacie świątecz-
nym umilał zespół Nocny Stróż 
z Inowrocławia.                               (KL)     

KOMENDANT POLICJI 
CZŁOWIEKIEM ROKU

Zespół teatralny The Rats 
z I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Inowrocławiu za-
kwalifikował się do Ogólno-
polskiego Konkursu Te-
atrów Anglojęzycznych 
w Warszawie.  

Uczniowie „Kasprowicza” po-
jadą w kwietniu do stolicy 
z przedstawieniem „Girl with 
matches” („Dziewczynka z za-
pałkami”), bazującym na zna-
nej baśni Hansa Christiana An-
dersena, którego premiera od-
była się na deskach sceny ino-
wrocławskiego Młodzieżo-

wego Domu Kultury w Ino-
wrocławiu.  

W spektaklu wpleciono 
też jednak inne znane wątki, 
traktujące o obojętności wobec 
losu drugiego człowieka. 

Przedstawienie w całości 
realizowane jest w języku an-
gielskim. Autorką scenariusza 
jest Agnieszka Komorowska-
Owczarzak, a reżyserko 
wspiera ją Mirosława Huseva. 

Przed rokiem The Rats za-
jęli w Józefowie koło War-
szawy trzecie miejsce. Jury na-
grodziło też Halinę Kłos za naj-
lepszą grę aktorską.                   (DM)                                                          

PREMIERA SPEKTAKLU
Pakościanie ostatnie godzi-
ny starego roku spędzili 
licznie gromadząc się 
na Rynku. Wyjątkowo cie-
pły, jak na tę porę roku, wie-
czór zachęcił do wspólnego 
witania 2023 roku na świe-
żym powietrzu. Im bliżej 
północy, tym centralny plac 
miasta bardziej się zapeł-
niał mieszkańcami w róż-
nym wieku. Dla wielu osób 
była to świetna okazja 
do wspólnego świętowania.  

O północy wszystkim obecnym 
życzenia złożył Burmistrz Pa-
kości Zygmunt Groń, który 
wspomniał że miniony rok był 
bardzo trudnym rokiem 
z uwagi na wojnę w Ukrainie, 
problemy z opałem czy rosnącą 
inflację, z którą samorząd 
i mieszkańcy musieli się zmie-
rzyć. Jednocześnie życzył, aby 
2023 rok był bardziej spokojny 
i przewidywalny, a szczęście 
i dobre zdrowie, które jest naj-

ważniejsze, nikogo nie opusz-
czało. Ponadto wyraził swoje 
zadowolenie i radość z tego, że 
tylu mieszkańców przybyło 
na pakoski Rynek, by razem 
przywitać nadchodzący rok.  

Były życzenia, rozmowy, 
tańce, śpiewy i fajerwerki. Za-
bawa trwała do późnych go-
dzin nocnych, a do tańca przy-
grywał DJ Adam.  
(KL)     

SYLWESTER NA RYNKU W PAKOŚCI
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5  STYCZNIA 
1919 - Pakość powróciła  

do macierzy. 
1930 - powstała Publiczna Biblio-

teka Miejska w Inowrocławiu. 
1964 - swój pierwszy tytuł mi-
strzów Polski w tańcach na lo-

dzie zdobyła para Goplanii - 
Genowefa Malczak i Piotr Jan-

kowski, której trenerem był Re-
migiusz Jankowski. 

6  STYCZNIA 
1919 - powstańcy wielkopolscy 

dowodzeni przez por. Pawła 
Cymsa wyzwolili Inowrocław 

spod niemieckiego panowania. 
Mieszkańcy miasta zniszczyli 
pomnik cesarza Wilhelma I, 

który stał na skwerze 
przed dzisiejszym dworcem 
autobusowym oraz pomnik 

Germanii na Rynku. 
7  STYCZNIA 

1921 - zmarł Józef Czapla  
(ur. 1849), lekarz weterynarii, 
aktywista ruchu ludowego, 

działacz Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”, radny. 

8  STYCZNIA 
1921 - urodził się  Teodor Gün-
ther, dyrektor Królewskiego 
Gimnazjum w Inowrocławiu 

w latach 1859-1872.  
9  STYCZNIA 

1784 - wojewoda inowrocławski 
Józef Mycielski herbu Dołęga 
(1733-1789) otrzymał godność 

senatorską. W 1785 r. król Stani-
sław August Poniatowski przy-

znał mu Order Orła Białego. 
1911 - w Inowrocławiu zmarł 
Franciszek Elsner (ur. 1835), 

powstaniec styczniowy, towa-
rzysz broni płk. Edmunda Cal-
liera, w latach 1893-1905 kie-

rownik drukarni i administra-
tor „Dziennika Kujawskiego”. 

10  STYCZNIA 
1905 - oddana została do użytku 

stacja wodociągowa w Trza-
skach koło Inowrocławia.  

1925 - Szkoła Powszechna w Pa-
kości otrzymała imię Ewarysta 

Estkowskiego. 
11  STYCZNIA 

1816 - burmistrz Pakości Słu-
żewski złożył władzom regen-
cji sprawozdanie o stanie mia-
sta. Stan gospodarki miejskiej 
od 1771 r. nie uległ poważniej-

szym zmianom. 
1904 - w Nowym Sączu uro-

dziła się Michalina Migacz-Ma-
zurkiewicz, hafciarka arty-

styczna, od 1958 r. związana 
z Inowrocławiem.  

1969 - w Inowrocławiu odsło-
nięty został pomnik ku czci Po-

wstańców Wielkopolskich. 
2007 - aktorka Beata Kawka (ab-
solwentka „Kasprowicza”) zor-
ganizowała w inowrocławskim 

kinie Kinomax prapremierę 
filmu Bogusława Lindy „Jasne 
błękitne okna”, w którym za-

grała jedną z głównych ról. 
12  STYCZNIA 

1924 - w Inowrocławiu zginął 
tragicznie Władysław Pronie-
wicz (ur. 1866), artysta tutej-

szego teatru, przedtem znany 
tenor opery i operetki war-

szawskiej.

Marszałek Piotr Całbecki, Pre-
zydent Bydgoszczy Rafał Bru-
ski, Prezydent Torunia Michał 
Zaleski, Wiceprezydent Wło-
cławka Domicela Kopaczew-
ska, Prezydent Grudziądza 
Maciej Glamowski i prezydent 
Inowrocławia Ryszard Brejza 
podpisali list intencyjny 
w sprawie zintegrowanego  
  e-biletu, jednego na wszystkie 
środki komunikacji publicz-
nej w regionie. To krok w kie-
runku prawdziwej rewolucji 
w tej dziedzinie. 

- To bardzo ważny moment. 
Próby stworzenia zintegrowa-
nych systemów biletowych 
były już wielokrotnie podejmo-
wane przez miasta i wojewódz-
twa, niestety dotąd się to w Pol-
sce nikomu nie udało. Zależy 
nam, żeby użytkownicy komu-
nikacji publicznej kupując 
w aplikacji jeden tylko bilet mo-
gli swobodnie poruszać się 
w naszym regionie wszystkimi 
dostępnymi środkami publicz-
nego transportu – pociągiem, 

autobusem miejskim i regional-
nym, tramwajem – zgodnie 
z aktualną potrzebą. To wy-
maga zbudowania systemu in-
formatycznego, wygodnego 
i prostego w użytkowaniu dla 
pasażerów i umożliwiającego 

rozliczenia między poszczegól-
nymi organizatorami trans-
portu i przewoźnikami. To 
ostatnie jest najtrudniejsze. 
Przed nami dużo pracy. Jestem 
przekonany, że bez udziału 
obecnych tu prezydentów 

miast nie udałoby nam się tego 
zrobić – mówił przed podpisa-
niem dokumentu marszałek 
Piotr Całbecki. 

Przygotowana w Urzędzie 
Marszałkowskim koncepcja 
zintegrowanego e-biletu za-

kłada powstanie połączonej 
z aplikacją mobilną platformy 
internetowej, łączącej ele-
menty nawigacji i narzędzia za-
kupowego. Zakładamy, że takie 
ułatwienie będzie znaczące dla 
podróżujących i sprawi, że czę-
ściej zrezygnują z jazdy wła-
snym autem lub taksówką 
na rzecz przyjaznego środowi-
sku transportu publicznego. 
Z austriackich badań dotyczą-
cych takiego rozwiązania zasto-
sowanego w Wiedniu wynika, 
że może to być istotne – tamtej-
sza aplikacja pozwoliła zna-
cząco ograniczyć korzystanie 
z prywatnych aut i zwiększyć 
korzystanie z komunikacji 
miejskiej (odpowiednio o 20 
i 25 procent). 

- Sygnatariusze zakładają, 
że po dalszych uzgodnieniach 
i przygotowaniu odpowiednich 
narzędzi informatycznych za-
wrą stosowną umowę o współ-
pracy umożliwiającą wspólne 
świadczenie usługi - czytamy 
w podpisanym dokumencie. 
(DM)  

ZINTEGROWANY E-BILET - 
SZYKUJE SIĘ REWOLUCJA

Dziś odbędą się w Inowrocła-
wiu obchody 104. rocznicy 
wyzwolenia Inowrocławia 
i Powstania Wielkopolskiego. 

Uroczystość patriotyczna roz-
pocznie się o godz. 16 przy po-
mniku Powstańców Wielkopol-
skich. Wezmą w niej udział 
przedstawiciele m.in. władz sa-
morządowych, szkół, organiza-
cji kombatanckich, kompanii 
honorowej Garnizonu Inowro-
cław, a także tradycyjnie Orkie-
stra Dęta Inowrocławskich Ko-
palń Soli „Solino” S.A. Podczas 

obchodów odczytany zostanie 
apel pamięci, a delegacje złożą 
kwiaty. Zapraszamy mieszkań-
ców do udziału w uroczystości.   

DZIŚ WAŻNA ROCZNICA
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28 grudnia w Łojewie odbyło 
się świąteczne spotkanie se-
niorów, którzy w ciągu roku 
aktywnie brali udział w orga-
nizowanych dla nich zaję-
ciach aktywizacyjno-integra-
cyjnych realizowanych przez 
Spółdzielnię Socjalną WIGOR. 

Uczestnicy mieli okazję za-
siąść przy wspólnym stole 
i w wyjątkowej atmosferze ce-
lebrować obecny, bożonaro-
dzeniowy czas. 

Gości powitał Tadeusz 
Kacprzak – Wójt Gminy Ino-
wrocław. Wspólnie z Wiesławą 
Wantą-Eich – Dyrektor Wy-

działu Komunikacji i Spraw 
Społecznych przekazali obec-
nym serdeczne słowa podzię-
kowań i najlepszych życzeń 
z okazji świąt i na zbliżający się 
Nowy Rok. W spotkaniu 
uczestniczyła również Magda-
lena Dąbrowska – Zastępca 
Wójta Gminy Inowrocław. 

Oprawę muzyczną wyda-
rzenia zapewniła Mątewska 
Grupa Kolędnicza. Kolędnicy 
ucharakteryzowani byli zgod-
nie z kujawską tradycją. Na sce-
nie pojawiły się m.in. kuja-
wianki, anioły i diabełki niosące 
ze sobą kolorową gwiazdę i tu-
ronia. We wspólnym śpiewie 

wybrzmiały kolędy i pastorałki, 
czyniąc ten czas pełnym rado-
ści i wzruszeń. 

Wyjątkowe spotkanie nie 
zakończyło się jednak w Łoje-
wie. Na uwieńczenie wieczoru 
seniorzy udali się do Teatru 
Miejskiego w Inowrocławiu 
na spektakl „Dziadek do orze-
chów” w wykonaniu Narodo-
wego Baletu Kijowskiego. 
Jedna z najpiękniejszych wigi-
lijnych opowieści przedsta-
wiona w formie baletu dopeł-
niła aurę wspólnego świętowa-
nia czyniąc na pewno ten dzień 
niezapomnianym. 
(GI)  

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE 
SENIORÓW W ŁOJEWIE
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                KALENDARIUM 

REKLAMA 0010708329

Wójt Gminy Inowrocław
i n f o r m u j e,

że w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej 
Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie urzędu: http://gm-inowroclaw.rbip.
mojregion.info został podany do publicznej wiado-
mości wykaz dot. użyczenia pomieszczeń w budyn-
ku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 32  
- Inkubator Przetwórstwa Lokalnego na rzecz Cen-
trum Integracji Społecznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43 lub telefo-
nicznie pod nr (52) 35-55-847.
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W ciągu pięciu dni w grudniu 
dopuścił się kradzieży z włama-
niem i kradzieży w sklepach. 
Takie zarzuty postawili mu kry-
minalni z Inowrocławia.  

- Mężczyzna wpadł w ręce 
policjantów „patrolówki”, gdy 
pojawił się ponownie w skle-
pie, który dzień wcześniej 
okradł. Wówczas „przypilno-
wali” go policjanci wydziału 
patrolowo-interwencyjnego. 
Zdemaskowany i zaskoczony 
przez patrol inowrocławianin 
trafił do aresztu - mówi asp. 
szt. Izabella Drobniecka z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.  

Kryminalni zebrali dowody 
na to, że w okresie 9-16 grudnia 
mężczyzna wchodził do poszcze-

gólnych sklepów na terenie mia-
sta i wybierał asortyment w po-
staci czekolad, kawy, maszynek 
do golenia, szczoteczek do zę-
bów, a nawet obuwia. W jednym 
przypadku siłą otworzył dwie 

pary drzwi przesuwnych, aby 
wejść do sklepu. Straty jakie po-
niosły wszystkie placówki han-
dlowe to blisko 4 tys. zł. 

- Mężczyzna usłyszał sześć 
zarzutów popełnienia prze-

stępstw przeciwko mieniu. Naj-
bliższe trzy miesiące spędzi 
w izolacji. Kara jaka mu grozi to 
dziesięć lat więzienia - dodaje 
asp. szt. Izabella Drobniecka. 
(DM)                                                                                                                                      

WŁAMYWAŁ SIĘ I KRADŁ 
W SKLEPACH

Trzy miesiące 21-letni ino-
wrocławianin spędzi za kra-
tami. To za sprawą sześciu 
przestępstw jakie mu się za-
rzuca. Został zatrzymany 
przez policjantów w chwili, 
gdy ponownie kręcił się 
po sklepie obuwniczym, 
który wcześniej już okradł.
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DZIAŁANIA 
„TRZEŹWY PORANEK”
W poniedziałek policjanci 
z Inowrocławia przeprowa-
dzili działania pod nazwą 
„Trzeźwy poranek”.  

- Kontrole ruchu drogowego 
polegały na sprawdzeniu 
trzeźwości kierowców. Odbyły 
się w godz. 6-18. W jednym 
przypadku została ujawniona 
kierująca pojazdem, która 
wsiadła „za kółko” po alko-
holu. - informuje asp. szt. Iza-
bella Drobniecka z Komendy 
Powiatowej Policji w Inowro-
cławiu. 

Patrole sprawdziły trzeź-
wość u 929 uczestników ruchu. 
Jedna osoba prowadząc pojazd 
była po użyciu alkoholu.  

Mundurowi zatrzymali jej 
prawo jazdy. Zostanie prze-
słany do sądu wniosek o jej 
ukaranie za to wykroczenie. 

Policjanci również ujawnili 
kierującego, który nie miał 
uprawnień.  

W jego przypadku także 
funkcjonariusze wystąpili 
do sądu o ukaranie i orzeczenie 
zakazu prowadzenia pojazdów. 
(DM)                                                               

ZŁAMAŁ SĄDOWY ZAKAZ
Kruszwiccy policjanci do-
prowadzili do prokuratury 
i sądu 30-latka. Został on 
tymczasowo aresztowany 
na dwa miesiące za jazdę 
w stanie nietrzeźwości i zła-
manie sądowego zakazu. Od-
bywanie wcześniejszego wy-
roku i wyjście warunkowe 
nic go nie nauczyło.   

- 30-latek został zatrzymany 
przez patrol, gdy kierował 
skodą w stanie nietrzeźwo-
ści. Miał blisko dwa promile al-

koholu w organizmie i jechał 
samochodem pomimo braku 
uprawnień do kierowania. Po-
nadto, miał dożywotni sądowy 
zakaz jazdy samochodem, 
a odbywał już nawet za to karę 
więzienia. W tym roku w grud-
niu wyszedł na wolność wa-
runkowo, jednak swojej szansy 
nie wykorzystał jak należało - 
informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka z Komendy Powia-
towej Policji w Inowrocławiu. 

Trafił do policyjnego 
aresztu i usłyszał zarzut popeł-

nienia tego samego przestęp-
stwa w okresie obowiązywa-
nia zakazu prowadzenia pojaz-
dów, gdzie wcześniej był pra-
womocnie skazany.  

Wniosek policji i oskarży-
ciela o jego tymczasowe aresz-
towanie został pozytywnie 
rozpatrzony przez sąd.  

- Mężczyzna trafił za kraty 
na dwa miesiące. Teraz może 
w więzieniu spędzić nawet pięć 
lat - dodaje  asp. szt. Izabella 
Drobniecka.    
(DM)                                            
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Prezydent Ryszard Brejza i Ko-
mendant mł. insp. Karol Kono-
packi podpisali porozumienie. 
Na jego mocy w 2023 roku bę-
dzie możliwość dodatkowych 

ośmiogodzinnych służb na uli-
cach miasta. 

Takie inicjatywy podejmo-
wane są, by działać na rzecz 
bezpieczeństwa. Kwota jaka zo-
stała zadysponowana na rzecz 
policji to 199870 złotych.  Daje 
to możliwość wykonania dodat-
kowo 869 patroli.   

Podpisanie porozumienia 
odbyło się w obecności Marcina 
Ratajczaka, Komendanta Straży 
Miejskiej w Inowrocławiu . 

Tego rodzaju służby 
w 2022 roku przyczyniły się 
do ograniczenia zjawisk niepo-

żądanych i dokuczliwych spo-
łecznie.  

Oto ich wyniki: 1520 ujaw-
nionych wykroczeń, 990 po-
uczonych za wykroczenia, 797 
kontroli pojazdów, 883 przepro-
wadzonych interwencji, 500 
nałożonych mandatów kar-
nych, 29 doprowadzonych 
do wytrzeźwienia, 31 zatrzyma-
nych dowodów rejestracyjnych, 
27 zatrzymanych na gorącym 
uczynku sprawców prze-
stępstw, 9 zatrzymanych osób 
poszukiwanych.                  
(DM)                                                                                                                                             

Wieloletnia tradycja będzie 
podtrzymana. Miasto Ino-
wrocław kolejny raz prze-
każe policji środki finansowe 
na dodatkowe służby. Daje to 
możliwość większej ilości pa-
troli na ulicach miasta. Poro-
zumienie podpisał Prezy-
dent Inowrocławia i Komen-
dant Powiatowy Policji.
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DODATKOWE PATROLE 
W INOWROCŁAWIU
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PRZYGOTOWALI PACZKI DLA RODZIN 
Mundurowi i pracownicy poli-

cji na czele z Komendantem 
Powiatowym Policji w Ino-

wrocławiu mł. insp. Karolem 
Konopackim włączyli się 

w pomoc dla rodzin z dziećmi. 
Dzięki zebranym wśród siebie 

funduszom możliwe było 
spełnienie małych marzeń 

o tym, co chciałyby pod cho-
inką znaleźć dzieci. W pacz-
kach znalazły się zabawki, 

przybory szkolne, materiały 
piśmiennicze i farby, słodycze, 
ręczniki, poduszki, koce, po-
ściele, a także środki czysto-
ści. Policyjny Gwiazdor od-
wiedził dwie rodziny z Po-

wiatu Inowrocławskiego. Ży-
cząc wesołych i zdrowych 

świąt, funcjonariusze z Kru-
szwicy i Janikowa przekazali 

podarunki.  

PAMIĘTAJMY O BEZDOMNYCH 
Dzielnicowi z inowrocławskiej 

komendy regularnie odwie-
dzają miejsca, gdzie osoby 

w kryzysie bezdomności mogą 
próbować chronić się 

przed mrozem. Sprawdzają 
opuszczone budynki czy al-

tanki ogródków działkowych. 
Podczas takich kontroli infor-
mują osoby, które tam przeby-
wają o możliwości korzystania 
z pomocy placówek dbających 
o zapewnienie im bezpłatnego 
noclegu czy ciepłego posiłku. 
Policja apeluje do osób, które 

mają wiedzę o miejscach prze-
bywania zagrożonych wychło-

dzeniem osób, aby informo-
wały o tym stosowne instytu-
cje na numer alarmowy 112. 

 
WYSYPAŁO SIĘ ZBOŻE 

W Batkowie (w Gminie Ino-
wrocław) policjanci i strażacy 
pomagali udrożnić trasę, po-

nieważ na drogę wysypało się 
zboże. Było to skutkiem 

otwarcia burty przy ciągniku. 
Mundurowi kierowali ru-

chem, by zapewnić jego płyn-
ność. Kierowca ciągnika zo-

stała ukarany mandatem 
za zanieczyszczenie drogi.

                            KRÓTKO 

W Szkole Podstawowej nr 5 
im. dra Józefa Krzymiń-
skiego w Inowrocławiu od-
było się uroczyste otwarcie 
wystawy poświęconej wy-
branym fortyfikacjom Ku-
jaw i Ziemi Chełmińskiej 
od XIII do XV wieku. 

Po powitaniu gości: Barbary 
Kwiatkowskiej i Antoniego Ści-
gacza, reprezentujących PTTK 
oraz Ryszarda Rosińskiego 
z TMMI, w obecności dyrek-
tora szkoły, nauczycieli, mło-
dzi organizatorzy zaprezento-
wali wystawę.  

Omówili przedstawiony 
i udostępniony w gablotach 
obecny stan wiedzy: wiadomo-
ści, ilustracje i fotografie na te-
mat konkretnych budowli - 
murów obronnych i zamku 
w Inowrocławiu oraz zamków 
i fortyfikacji fundacji książąt 
piastowskich, królów, bisku-
pów, zakonu krzyżackiego oraz 
rycerstwa z wyżej wymienio-
nych terenów oraz ziem pogra-
nicznych - Wielkopolski i Pałuk. 

Przedstawiono fundato-
rów inwestycji obronnych ze 
szczególnym uwzględnieniem 
książąt kujawskich. Zaprezen-
towano wygląd budowli lub to 
co po nich pozostało, elementy 

wyposażenia oraz ich przykła-
dowych mieszkańców. 

Dużą atrakcją okazały się 
oryginalne fragmenty architek-
toniczne oraz inne artefakty 
wraz z opisami pochodzące ze 

znalezisk i wykopalisk archeolo-
gicznych prowadzonych na wy-
branych obiektach a także kopie 
dawnych przedmiotów zdepo-
nowane na terenie szkolnej izby 
tradycji - sali regionalnej. 

Przedstawiono też część fa-
chowej literatury wykorzystanej 
przy tworzeniu wystawy. Ze-
brane informacje i przedmioty 
są efektem pasji, poszukiwań 
i wieloletniej współpracy dyrek-
tora i nauczycieli historii oraz 
uczniów szkoły m.in. z pracow-
nikami naukowymi UMK w To-
runiu, UAM w Poznaniu oraz 
Muzeum im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu. 

Wystawę zorganizowali 
uczniowie SP nr 5 - członkowie 
kółka historycznego pod kie-
runkiem Ireneusza Zieliń-
skiego - dyrektora szkoły i To-
masza Buzalskiego - nauczy-
ciela historii.  

Pomocy merytorycznej 
przy organizacji wystawy 
udzielił Marcin Woźniak - dy-
rektor powiatowego muzeum 
im. Jana Kasprowicza w Ino-
wrocławiu. 

Wystawa jest dostępna 
w styczniu dla uczniów szkoły 
oraz innych placówek oświato-
wych Inowrocławia. 
(DM)

INTERESUJĄCA WYSTAWA 
W INOWROCŁAWSKIEJ „PIĄTCE”
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PACZKA DLA 
KOMBATANTA

Tradycyjnie, tuż przed świę-
tami, kombatanci z Miasta 
i Gminy Kruszwica otrzymali 
paczki. Inicjatorem akcji cha-
rytatywnej było Stowarzysze-
nie Krusza. 

- W imieniu kombatantów dzię-
kujemy darczyńcom za okazane 
serca. Każda z osób, włączając 
się do akacji, w znaczący sposób 
przyczyniła się do ogromnych 
wzruszeń wywołanych pamię-
cią o naszych Bohaterach - ko-
mentuje Ilona Dybicz, prezes 
Stowarzyszenia Krusza. 

Organizatorom pomagały 
wychowanki Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego dla 
Dziewcząt w Kruszwicy. Stowa-
rzyszenie Krusza dziękuje też  
2. Inowrocławskiemu Pułkowi 

Inżzynieryjnemu, a zwłaszcza 
jego dowódcy pułkownikowi 
Arturowi Gruszczykowi oraz ka-
pralowi Wojciechowi Rychlew-
skiemu i szeregowemu Krzysz-
tofowi Borkowi. 

Podziękowanie kieruje też 
do: Urzędu Miejskiego w Kru-
szwica, Bunge Polska sp. z o. o., 
Zakładów Przetwórstwa Zbo-
żowo-Młynarskiego sp. z o.o., 
Fundacji Hodowców Białej Pol-
skiej Gęsi, Cukierni „Marina”, 
Świata Bielizny „Braberia”, 
Czasu Nieruchomości P. Stręka, 
Zajazdu u Piasta Kołodzieja, 
Młyna Grażyna oraz ZSO w Kru-
szwicy, ZSS nr 1 w Kruszwicy, 
Przedszkola Samorządowego nr 
3, SP w Rusinowie, SP w Woli 
Wapowskiej i I LO w Inowrocła-
wiu.                                                            (DM)                                                                                                    
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Przecięcie wstęgi nastąpiło z rąk 
prorektor do spraw rozwoju i fi-
lii Agnieszki Walczak-Beszczyń-
skiej, dziekan kolegium Gra-
żyny Sipińskiej i menedżera ko-
legium Weroniki Wieloch. 

Utworzenie Jadłodzielni 
jest naturalną konsekwencją 

przyjętej przez uczelnię strate-
gii społecznego zaangażowa-
nia. Funkcjonuje w formule 
szafy z lodówką.  

Ze względu na swój 
otwarty charakter i umiejsco-
wienie na zewnątrz (bez ko-
nieczności wchodzenia do po-
mieszczenia) - jest rozwiąza-
niem bezpiecznym i dostęp-
nym dla wszystkich którzy chcą 
skorzystać z idei foodsharingu. 

Produkty powinny być do-
starczane zgodnie z zasadą 
„przynoszę to, co sam chciał-
bym zjeść”. Domowe prze-
twory należy opatrzyć naklejką 

z opisem i datą przygotowania 
potrawy. 

Władze uczelni dziękują 
wszystkim przyjaciołom, któ-
rzy od lat wspierają społeczne 
inicjatywy WSG, a przede 
wszystkim społeczności Ze-
społu Szkół Zawodowych Rze-
miosła za napełnienie lodówki 
pysznymi ciastami i piernikami. 
Podziękowania kierują do Beaty 
Gernat, sołtys Słońska i Kry-
styny Tymińskiej z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Słońsku 
za przygotowanie słodkiego po-
częstunku. 
(DM)

JADŁODZIELNIA WSG 

Przy Kolegium Nauk Społecz-
nych Wyższej Szkoły Gospo-
darki przy ul. Świętokrzyskiej 
6 w Inowrocławiu otwarto Ja-
dłodzielnię (trzecie takie miej-
sce w ramach WSG w regio-
nie). Tutaj każdy może po-
dzielić się jedzeniem z innymi.
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W zawodach mistrzów (16 naj-
lepszych deblistów cyklu Ma-
sters Cup 2022) rywalizowało 
osiem duetów.  

W finale Rafał Mańkowski 
i Rafał Welenc wygrali z Janu-
szem Halakiem i Michałem 

Mierzwickim 6:3, 7:5. Zrewan-
żowali się im za przegraną w fa-
zie grupowej 6:7, 6:4, 7:10.  

W półfinałach odpadli Ra-
fał Uławski i Ryszard Wesołow-
ski oraz Michał Gawlak i Marek 
Olszanowski.  
 
Klasyfikacja cyklu 
1. Rafał Mańkowski 481 punk-
tów, 2. Rafał Uławski 406,  
3. Marek Olszanwski 400, 4. Ry-
szard Wesołowski 380, 5. Mi-
chał Mierzwicki 367, 6. Maciej 
Jakimiuk 357, 7. Janusz Halak 
356, 8. Jarosław Kawałek 335,  
9. Rafał Welenc 324, 10. Rafał 
Grodziski 320.  
(DM)

ZNÓW WYGRAŁ
Rafał Mańkowski (Janikowo) 
i Rafał Welenc (Wierzchosła-
wice) triumfowali w dziewiątej 
edycji Deblowej Gwiazdki, 
która odbyła się na krytych 
kortach Kujawskiego Centrum 
Tenisowego Masters w Inowro-
cławiu. W całorocznym cyklu 
również najlepszy okazał się 
Mańkowski. Drugi był Rafał 
Uławski (Inowrocław).

HALOWA LIGA
Rozegrano kolejne mecze 
w halowej lidze piłkarskiej 
w Rojewie.  

Na czele rozgrywek jest fawo-
ryt i wielokrotny mistrz - Dwór 
Biesiadny Rojewo.  
 
Wyniki 
Dwór Biesiadny Rojewo - Ne-
lesa Auto-Sprint 7:1, Michał 
Wołczyk 3, Mikołaj Ciejek, Jaro-
sław Dąbrowski, Szymon 
Piech, Artur Zaborowski - Mi-
chał Urbaniak, Power Team - 
JKS Amnezja 3:1, Patryk Nowak 
2, Tomasz Szafrański - Marcin 
Dąbrowa, Zimny Lech Lisz-
kowo - Coc Jumbo 3:1, Daniel 
Kobyłecki 2, Dominik Koc - 
Kacper Wachowiak, Galaktikos 
- Zjednoczeni/Spartakus 4:0, 
Brajan Wegner 2, Ariel Olszew-
ski, Patryk Korzeń, Waleczni 
Płonkówko - Orły Górskiego 

3:1, Igor Matyszewski 2, Marcin 
Wijata - Bartosz Tuszyński, 
Zjednoczeni/Spartakus - Power 
Team 7:3, Kacper Wójtowicz 4, 
Hubert Szymański 2, Piotr 
Szczepański - Arkadiusz Czajka 
2, Maciej Poświatowski, Coco 
Jumbo - RSP Nowość 10:0, Da-
mian Bernaś 3, Wiktor Toma-
szewski 3, Norbert Mielcarek, 
Kacper Najdek, Kacper Wacho-
wiak, Adrian Marjański. 
 
Tabela 
1. Dwór Biesiadny Rojewo 25 
punktów, 2. Zimny Lech Lisz-
kowo (na zdjęciu) 23, 3. Nelesa 
Auto Sprint 21, 4. Waleczni Płon-
kówko 20, 5. Galaktikos 16, 6. 
Nowa Wieś Wielka 11, 7. Orły Gór-
skiego 9, 8. Zjednoczeni/Sparta-
kus  8, 9. Coco Jumbo 7, 10. RSP 
Nowość 7, 11. Power Team 3,  
12. JSK Amnezja 3.                       
(DM)                                                                       
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Stawiak ma za sobą grę w eks-
traklasie (8 spotkań w Śląsku 

Wrocław w sezonie 
2015/2016). Walczył także 
na parkietach pierwszej ligi 
w barwach Śląska, Polonii 
Leszno, Znicza Pruszków i Ko-
twicy Kołobrzeg. Jako junior 
reprezentował SMS Władysła-
wowo i Politechnikę Gdańsk. 

W poprzednim sezonie 
grał w BC Swiss Krono Żary 
i Turowie Zgorzelec.  
(DM)                                

STAWIAK W NOTECI
Niespełna 27-letni Mateusz 
Stawiak (203 centymetrów 
wzrostu) został nowym za-
wodnikiem KSK Ciech Noteć 
Inowrocław.  Gra na pozycji 
silnego skrzydłowego lub 
środkowego. W kujawskim 
zespole zadebiutuje w nie-
dzielę w Gnieźnie (godz. 16). 

GRAŁY SIATKARKI
27 grudnia w hali I LO w Ino-
wrocławiu odbyło się świą-
teczne spotkanie siatkarskie 
absolwentek i uczennic „Ka-
sprowicza”.  

Uczennice I LO wygrały z wy-
chowankami „Kaspra” 3:0 
(25:23, 29:27, 25:23) - po trzech 
bardzo wyrównanych setach. 

„Kasprowicza” reprezen-
towały: Natalia Staśkowiak, Zu-
zanna Marchlewicz, Martyna 
Frątczak, Zuzanna Cupriak, 
Barbara Walter, Marta Świtała, 
Julia Nowakowska, Julia Hul-
boj, Marcelina Brzozowska, Na-
talia Los, Kinga Krawczyk, 
a w zespole absolwentek za-
grały: Ewelina Jędrasik (matura 

2011), Marta Molenda, Karolina 
Kowalska (2019), Julia Mister-
ska, Martyna Sobiechowska 
(2020), Małgorzata Trawińska, 
Agata Zinkiewicz, Wiktoria 
Gucz (2021).  

Obydwa zespoły prowa-
dził Tomasz Idzik, a zawody sę-
dziował Norbert Kwiatkowski. 
Obaj to nauczyciele wychowa-
nia fizycznego w I LO w Ino-
wrocławiu. 

Całe spotkanie przebiegło 
w miłej, rodzinnej atmosferze. 
Absolwentki z rozrzewnieniem 
wspominały czasy, gdy same 
były uczennicami „Kaspra” i re-
prezentowały I LO w mię-
dzyszkolnych rozgrywkach. 
(DM) 

FO
T.

 I 
LO

Na trybunach nie mogło za-
braknąć trenera Stefana Le-
wandowskiego - pomysło-
dawcy tego wydarzenia, które 
w „Kasprowiczu” trwa nieprze-
rwanie od kilkudziesięciu lat 
oraz dyrektora I LO Rafała 
Łaszkiewicza. 

Absolwentów podzielono 
na starszych - do 1998 rocznika 
i młodszych - od 1999 rocznika. 

Wszystkie spotkania były 
niezwykle atrakcyjne dla 
wielu, zgromadzonych w hali 
kibiców - rodziców kolegów, 
koleżanek i sympatyków 
klubu i szkoły. Wynik w  każ-
dym z nich ważył się do sa-
mego końca. Była dobra 
obrona, szybkie kontry, efek-
towne wsady - słowem so-
lidna koszykówka, z której Ka-
sper od lat słynie - informuje 
Dariusz Sikora z SKS Kaspro-
wicz.  

Mecze sędziowali Łukasz 
Borucki i Szymon Roliński, ab-
solwenci Kasprowicza. Warto 
dodać, że Szymon Roliński 

w tym roku awansował i sę-
dziuje pojedynki pierwszej ligi 
mężczyzn. 

Absolwenci Młodsi okazali 
się najlepsi. Wygrali z Uczniami 
46:38 i Absolwentami Star-
szymi 41:36. Drugie miejsce za-
jęli Absowlenci Starsi po zwy-
cięstwie z Czuniami 53:47. 

W najlepszej drużynie wy-
stąpili: Szymon Walczak, Kac-
per Nijak, Maciej Nalewaj, Ka-
mil Konieczka, Jakub Prze-
kwas, Mikołaj Krokowski, Mi-
kołaj Welzandt, Jakub Żukow-
ski, Jakub Patyk, Łukasz 
Klempka, Dima Żełudok, Wik-
tor Kałecki. 

W ekipie Absolwentów 
Starszych grali: Maciej Rzadko-
walski, Przemysław Rzadko-
walski, Paweł Tomkiewicz, Fi-
lip Dybicz, Wiktor Kujoth, Kon-
rad Sobczak, Kosma Sobczak, 
Szymon Jarmuż, Andrzej Ko-
stuc, Bartosz Ławiński i Marcin 
Klempka.  

Zespół Uczniów reprezen-
towali: Michał Wojtysiak, Do-
minik Misz, Mikołaj Czołgo-
szewski, Konrad Konieczka, 
Jan Fajfer, Tomasz Luboch, Mi-
kołaj Marek, Paweł Rzadkowal-
ski, Dominik Lewandowski, 
Michał Dekański, Marcin Okoń-
ski i Wiktor Mierzwicki.        (DM)                                                                                                         

ŚWIĄTECZNIE W „KASPRZE”

26 grudnia w hali I Liceum 
Ogólnokształcącego w Inowro-
cławiu kilkudziesięciu absol-
wentów „Kasprowicza” 
i uczniowie I LO rozegrali świą-
teczne koszykarskie mecze.
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MEDALE KARATEKÓW 

Reprezentanci Inowrocław-
skiego Klubu Kyokushin starto-
wali w grudniu we Włocławku 
w 19. edycji turnieju IKO Ku-

jawy Cup. W gronie 15 klubów 
podopieczni Daniela Gorczycy 

uplasowali się na czwartym 
miejscu w klasyfikacji druży-
nowej. W kata złoto zdobyła 
Marta Czerwińska, po srebro 

sięgnął Jan Sadłos, a trzecie lo-
katy zajęli: Marcelina Łysiak, 
Alicja Matuszak i Danił Novo-
sad. Poza podium (piąte pozy-
cje) byli: Maja Łysiak i Emanuel 
Matkowski. W kumite triumfo-
wali: Weronika Tkaczyk, Marta 
Czerwińska, Maja Łysiak, Lena 
Wódczak, Alexander Pruszak 
i Maurycy Strach. Srebro wy-
walczyli: Marcelina Łysiak, 

Piotr Skonieczny, Dawid Ku-
kuczka i Emanuel Matkowski. 
Natomiast trzecia była Alicja 

Matuszak. Inowrocławscy ka-
tarecy dziękują za wsparcie 

Miasta Inowrocław, Starostwu 
Powiatowemu w Inowrocławiu 

oraz firmie Ekoserwis.

                            KRÓTKO 

Trzecioligowa Unia Janiko-
wo przeżywa poważne kło-
poty finansowe. Start piłka-
rzy w rundzie wiosennej  
(w grupie drugiej) stoi 
pod znakiem zapytania. 

- Kiedy 8 lipca 2022 roku przej-
mowaliśmy janikowski klub, to 
jego zadłużenie wynosiło 480 
tysięcy złotych. Dzięki ciężkiej 
pracy nowego zarządu 1 grud-
nia zadłużenie klubu spadło 
do kwoty 280 tysięcy złotych 
z realną szansą na pokrycie tych 
zobowiązań w roku 2023 - poin-
formowały władze Unii w me-
diach społecznościowych. 

Wyrok trybunału FIFA 
- Niestety w ostatnim czasie 
otrzymaliśmy wyrok trybunału 
FIFA, który orzekł o nakazie za-
płaty po 170 tysięcy złotych 
na korzyść naszych byłych za-
wodników - Raula Santana 
i Denzela Mendeza, co zwięk-
sza zadłużenie klubu o 340 ty-
sięcy złotych. Zawodnicy pod-
ważyli rozwiązanie kontraktu 

z ich winy i złożyli pozew prze-
ciwko Unii Janikowo o bezpod-

stawne rozwiązanie kontraktu. 
Rozwiązanie nastąpiło przez  

poprzedni zarząd 14 stycznia 
2022 roku. Ponadto klub został 

ukarany przez trybunał FIFA 
zakazem transferowym do  
czasu spłaty zobowiązań dla 
zawodników z Hiszpanii - do-
dają obecni włodarze janikow-
skiego klubu. 

Kolejne złe wieści 
Na domiar złego, w Polskim 
Związku Piłki Nożnej toczy się 
również postępowanie prze-
ciwko Unii, a klub pozywa rów-
nież były zawodnik Maciej Ste-
fanowicz - na kwotę 155 tysięcy 
złotych. 

Co dalej? 
- W chwili obecnej pomimo za-
deklarowania przez sponsorów 
wsparcia klubu na poziomie 
z 2022 roku, przystąpienie 
pierwszego zespołu Unii Jani-
kowo do rozgrywek trzeciej ligi 
w rundzie wiosennej staje się 
wątpliwe - podkreślają działa-
cze janikowskiego klubu. 

Na półmetku piłkarze Unii 
zajmują przedostatnie miejsce 
w tabeli. Zdobyli jesienią tylko 
dziesięć punktów.                      (DM)    

UNIA JANIKOWO MA KŁOPOTY 
FINANSOWE. ZAGRA WIOSNĄ?
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REKLAMA 0010707089

*  Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem

* Zapewniamy pełen zakres usług

*     Oferujemy bezgotówkowy system 

rozliczania kosztów (ZUS, KRUS, policja, 

wojsko, więziennictwo)

* Dysponujemy własną chłodnią w Kruszwicy

* Jesteśmy producentem trumien - trumny

  już od 300 zł

* Baldachim i winda nagrobna GRATIS

* Dom Pogrzebowy w Kruszwicy

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
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