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N
owy pojazd został 
oficjalnie przekazany 
strażakom kilka dni 
temu. W uroczystości 
wzięli udział m.in. 
Wojewo da Mikołaj 

Bo gdano wicz, Zastępca Kujawsko-
Pomorskie go Komendanta Woje-
wódzkiego PSP st. bryg. Sławomir 
Herbowski, Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska, Wójtowie: 
Gminy Inowrocław Tadeusz Kac-
przak i Złotnik Kujawskich Witold Cy-
bulski, Wiceburmistrz Pakości Szy-
mon Łepski oraz kapelan strażaków 
ks. Mariusz Stasiak. 

- Nasza powiatowa jednostka jest 
ważna na mapie całego regionu. Nasi 
strażacy ratują życie i mienie, działają 
dosłownie na pierwszej linii ognia 
i zdarza się, że płacą za to najwyższą 
cenę. Dlatego naszym obowiązkiem 
jest zapewnić im jak najlepsze wa-

runki do działania – podkreśla Wie-
sława Pawłowska. 

Te słowa są nieprzypadkowe. Piąt-
kową uroczystość rozpoczęła minuta 
ciszy dla uczczenia pamięci ofiar wy-
padku w Czernikowie pod Toruniem, 
gdzie zginęło dwoje strażaków, w tym 
29-letnia Ewelina służąca również 
w OSP Gniewkowo. 

Nowa scania strażacka ma auto-
matyczną skrzynię biegów i sześcio-
cylindrowy silnik wysokoprężny 
o mocy 272 KM. Wyposażona jest 
w zbiornik na środek gaśniczy o po-
jemności 5005 dm3 oraz zbiornik 
na środek piano twórczy o pojemno-
ści 530 dm3.  

Układ wodno-pianowy pojazdu 
został wyposażony w autopompę 
dwuzakresową o maksymalnej wy-
dajności 3 619 dm3/min. Ponadto 
w pojeździe zainstalowano linię 
szybkiego natarcia o długości 60 m 
i działko wodno-pianowe. 

Pojazd kosztował dokładnie 1 
169 730 zł. Blisko 690 tys. zł przeka-
zano z budżetu państwa, 200 tys. zł 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, 100 tys. zł z Powiatu Ino-
wrocławskiego i 182 tys. z pozosta-

łych miast i gmin. Spotkanie było 
również okazją do wręczenia odzna-
czeń, medali i awansów wyróżniają-

cym się w służbie strażakom.  
 Samochód ratowniczo-gaśniczy, 
który do tej pory służył zawodowym 

strażakom, został przekazany na po-
trzeby OSP w Jacewie (więcej o tym 
na stronie czwartej). 

Piątek, 10 grudnia 2021
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Jest świetnie wyposażony i bardzo 
potrzebny. Nowy ciężki pojazd ratow-
niczo-gaśniczy kosztował blisko 1,2 
mln zł. Powiat Inowrocławski przeka-
zał na jego zakup 100 tys. zł, a gminy 
z terenu powiatu łącznie 182 tys. zł.
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W związku z zaleceniem Sanepidu wychodzimy naprzeciw Klientom 
i proponujemy TRUMNY Z WITRYNĄ

*  zapewniamy pełen zakres usług 
*  bezgotówkowy system rozliczenia kosztów pogrzebu
*  producent trumien: od 300 zł  * własna chłodnia
*  baldachimy, windy nagrobne GRATIS



Tomasz Maliszewski z miej-
skiego Kujawskiego Centrum 
Kultury oraz Marcin Woźniak 
z powiatowego Muzeum im. 
Jana Kasprowicza dokonali sym-
bolicznego otwarcia odnowionej 
Stałej Wystawy Solnictwa. 

Mieści się ona w Teatrze Miej-
skim. Odsłona była możliwa 
dzięki współpracy Miasta Ino-
wrocławia z Powiatem Inowro-
cławskim. 

Z uwagi na zmianę spo-
sobu zagospodarowania po-
mieszczeń powiatowego Mu-
zeum im. Jana Kasprowicza zaj-

mowanych przez wystawę „Ko-
palnia Soli Solno”, eksponaty 
dokumentujące dzieje kujaw-
skiego solowarstwa zostały 
przekazane KCK w depozyt. 

Celem takiego działania 
było zgromadzenie tego typu 
pamiątek w jednym miejscu 
i ułatwienie dostępu do nich tu-
rystom oraz osobom zaintereso-
wanym poznaniem historii so-
lowarstwa i nieistniejącej już ko-
palni w Inowrocławiu. 

Wśród kopalnianych pamią-
tek jest m.in. wózek szybowy 
drewniany, wózek transportowy 
na szynach z obrotnicą, drabina 

z naciekiem solnym, lampki gór-
nicze, kolekcja kufli, rzeźby solne, 
bryły soli z kopalni w Inowrocła-
wiu oraz wiele innych urządzeń 
i narzędzi. Dziesięć tematycz-
nych sal doskonale przeniesie 
każdego zainteresowanego w kli-
mat kopalni i sprawi, że poczują 
się jak we fragmencie prawdzi-
wych wyrobisk jednego z 240 km 
chodników znajdujących się 
pod miastem. 

Stałą Wystawę Solnictwa 
można zwiedzać bezpłatnie 
od wtorku do piątku w godzi-
nach 11.00-17.00 oraz w każdą 
sobotę w godzinach 10.00-15.00.

Starosta Inowrocławski oraz 
dyrektor Muzeum im. Jana Ka-
sprowicza zapraszają na Powia-
towy Kiermasz Świąteczny, 
podczas którego można zaopa-
trzyć się w cudowne i orygi-
nalne rzeczy związane z nad-
chodzącymi świętami! 

Na kiermaszu można kupić ory-
ginalne ozdoby i drobne upo-
minki na święta. Dla milusiń-
skich są przytulanki z bajek, dla 
zapracowanych - stroiki i długie 
łańcuchy (nie tylko na choinkę). 

Miłośników książek zain-
teresują na pewno zakładki, 
tradycjonalistów - kartki świą-
teczne, a wszystkich zauroczą 
stroiki, choinki, serwety, 
bombki, mikołaje, bałwanki, 
pingwiny, śnieżynki i gwiazdki 
na choinkę, rzeźby oraz wiele 
innych oryginalnych ozdób 
świątecznych. 

Kiermasz jest czynny do 23 
grudnia w godzinach otwarcia 
muzeum, czyli od wtorku 
do piątku w godz. 10-17, 
a w weekendy w godz. 10-16.

Stała Wystawa Solnictwa 
została odnowiona
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MIKOŁAJKOWE UPOMINKI 

Ekipa Świętego Mikołaja  
z Powiatu Inowrocławskiego 
w osobach Członka Zarządu 

Powiatu Włodzimierza Figasa 
i Dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Alicji 

Aleksander obdarowała dzieci 
prezentami. Św. Mikołaj z Po-

wiatu Inowrocławskiego z wor-
kiem pełnym prezentów, od-
wiedził dziecięce i młodzie-
żowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze. Z uwagi na sy-
tuację epidemiczną Św. Mikołaj 
nie mógł spotkać się tym razem 

osobiście z wszystkimi 
dziećmi, ale upominki dotarły 

ostatecznie do każdego  
ze 113 dzieci. 

 
PRYMUSKA Z „CHEMIKA” 

Oliwia Mielcarek z klasy III techni-
kum w zawodzie technik anali-

tyk w Zespole Szkół Chemiczno-
Elektronicznych im. Jana Pawła 

II w Inowrocławiu otrzymała 
stypendium w ramach projektu 

„Prymus Pomorza i Kujaw”. 
Warto przypomnieć, że uczen-
nica klasy analitycznej jest fina-
listką Olimpiady Wiedzy Ekolo-
gicznej. Jej opiekunem meryto-
rycznym jest Justyna Małetka. 
Organem prowadzącym szkołę 

jest Powiat Inowrocławski. 
 

URODZINY PIEWCY KUJAW 
Dziś w południe przedstawi-
ciele Powiatu Inowrocław-
skiego, miasta i środowisk 

oświatowych oraz kultural-
nych pod pomnikiem Jana Ka-

sprowicza złożą kwiaty 
w 161.rocznicę jego urodzin.
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Około pięćdziesięciu miesz-
kańców Powiatu wzięło udział 
w Mikołajkowym Rajdzie Noc-
nym, który odbył się w Lesie 
Wierzbiczańskim w Gminie 
Gniewkowo. Przewodnikami 
byli: leśniczy Paweł Konwiński 
z Nadleśnictwa Gniewkowo 
i przewodnik Antoni Ścigacz 
z PTTK oddział Inowrocław. 

Uczestnicy pokonali w mikołaj-
kowych przebraniach i we wspa-
niałych humorach 6-kilome-
trową trasę, a w nagrodę otrzy-
mali rajdowe plakietki. Na koniec 
mogli smażyć kiełbaski 
przy ognisku. Wyprawie towa-
rzyszyły opowieści o historii re-
gionu oraz przyrodzie. Organiza-
torami wyprawy byli: Powiat 

Inowrocławski, Nadleśnictwo 
Gniewkowo, Wojskowe Koło Ło-
wieckie „Cyranka” oraz PTTK 
Inowrocław. Mamy nadzieję, że 
wszystkim uczestnikom tego-
rocznych wypraw spodobała się 
idea Ekologicznego Powiatu Ino-
wrocławskiego i tak jak my, nie-
cierpliwie czekają oni na przy-
szłoroczne eskapady!
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Ostatni tegoroczny rajd za nami!
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Kiermasz Świąteczny
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Z inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego II LO w Inowro-
cławiu zostało powołane 
do działalności Szkolne Koło 
Wolontariatu „Konopa”. 

Dyrektor szkoły Maria Żukow-
ska w obecności Starosty Ino-
wrocławskiego Wiesławy Paw-
łowskiej, Starszego Wizytatora 
Kuratorium Oświaty w Byd-
goszczy Sławomira Koniczyń-
skiego, Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Sportu i Zdrowia Be-

aty Kowalskiej, Proboszcza pa-
rafii pw. Św. Józefa Oblubieńca 
NMP dr Radosława Orchowi-
cza oraz Przewodniczącego 
Rady Rodziców Artura Chę-
sego, przekazała młodzieży za-
adaptowane i wyremonto-
wane pomieszczenia. 

Będą służyły m.in. na po-
trzeby: radiowęzła, Samorządu 
Uczniowskiego i sekcji redak-
cyjnej gazety „Maryśka”.  
Od 6 grudnia młodzież II LO ko-
rzysta z sali rekreacyjnej.

FO
T.

 S
TA

RO
ST

W
O

 P
O

W
IA

TO
W

E

Szkolne Koło Wolontariatu

REKLAMA 0010351995

 SPRZEDAŻ
OPAŁU - WĘGLA

 kostka  orzech  ekogroszek

NISZCZEWICE 71
czynne 7.00-18.00

tel. 609 080 052, 603 587 937
DOWÓZ GRATIS! 

na terenie gmin: Rojewo, Złotniki Kujawskie, Inowrocław
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Trwa kampania promują-
ca szczepienia przeciwko 
COVID-19 w powiecie 
inowrocławskim. 

W wielu miejscach widocz-
ne są banery zachęcające do 
szczepień. Znaleźć je można 
nie tylko w obiektach admi-
nistrowanych przez Powiat 
Inowrocławski, ale również 
w gminach, które przystąpi-
ły do akcji.

Przypomnijmy, że do 
kampanii, której inicjatorką 
jest starosta inowrocław-
ski Wiesława Pawłowska, 
włączyli się burmistrzowie 
Janikowa Andrzej Brzeziń-
ski, Pakości Zygmunt Groń, 
Kruszwicy Dariusz Witczak 
oraz wójtowie Dąbrowy Bi-
skupiej Marcin Filipiak, Ro-
jewa Rafał Żurowski, Gminy 
Inowrocław Tadeusz Kac-
przak i Złotnik Kujawskich 
Witold Cybulski.

Szczepmy się!

Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska 
podpisała z kolejnymi 
beneficjentami umowy 
o dofinansowanie ze 
środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnospraw-
nych w ramach „Pro-
gramu wyrównywania 
różnic między regionami 
III” w obszarze B i D. 

Celem strategicznym tego pro-
gramu jest wyrównywanie 
szans oraz zwiększenie dostę-
pu osób niepełnosprawnych do 
rehabilitacji zawodowej i  spo-
łecznej.

W  Gniewkowie podpisano 
z  burmistrzem Adamem Stra-
szyńskim umowę o dofinanso-
wanie, której przedmiotem jest 
remont toalety męskiej w celu 
dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych na  tere-
nie Urzędu Miejskiego. Łączna 
wartość dofinansowania wyno-
si prawie 9,5 tys. zł. W uroczy-
stości uczestniczyła Wioletta 
Kucharska - skarbnik Gminy 
Gniewkowo.

Gniewkowo zyska teraz ko-
lejny budynek przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych, 
który umożliwi im normalne 
funkcjonowanie w  życiu spo-
łecznym.

Z  kolei w  Dąbrowie Bisku-
piej z  wójtem Marcinem Fi-
lipiakiem podpisano umowę 

o  dofinansowanie zakupu 
pojazdu przystosowanego do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych. Łączna wartość wsparcia 
wynosi 105 tys. zł. Dokument 
parafowała również skarbnik 
gminy Anna Kuberska. 

Z  samochodu będą korzy-
stać uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Wonorzu, który funkcjonuje 
od 2017 roku. Do tej placówki 
uczęszcza 25 osób. Są to oso-
by niepełnosprawne: 4 osoby 
poruszające się na wózku in-
walidzkim, 3 osoby z trudno-
ściami w  poruszaniu się - ko-
rzystające z  kul, 1 osoba bez 
kończyny dolnej, 1 osoba bez 
kończyny górnej, 8 osób z za-
burzeniami psychicznymi oraz 
5 osób z  niepełnosprawnością 

intelektualną. Osoby te korzy-
stać będą przede wszystkim 
z przewozu z domu na zajęcia 
i  z  powrotem. Planowane są 
również wyjazdy integracyjne 
na spotkania organizowane 
przez inne domy samopomocy, 
jak również wycieczki m.in. do 
teatru, muzeum czy też wyjaz-
dy edukacyjne.

- Pomoc osobom niepełno-
sprawnym w  bezpiecznym 
poruszaniu się i komunikowa-
niu, zapewnienie dostępu na 
równych prawach wszystkim 
mieszkańcom powiatu ino-
wrocławskiego, to jeden z  na-
szych priorytetów. Chcemy, by 
powiat był miejscem, w  któ-
rym każdy obywatel, może 
zaspakajać swoje potrzeby by-
towe, społeczne, transportowe 

i kulturalne. Cieszy mnie fakt, 
iż Powiat Inowrocławski po 
raz kolejny jest realizatorem 
programu i  wspólnie z  sa-
morządami gminnymi oraz 
organizacjami pozarządowy-
mi, poprawia standard życia 
w swoich małych ojczyznach – 

podsumowała starosta Wiesła-
wa Pawłowska, której podczas
podpisywania umów towarzy-
szyła naczelnik Wydziału Roz-
woju, Planowania Inwestycji
i Inicjatyw Europejskich Staro-
stwa Powiatowego w  Inowro-
cławiu Joanna Kuchta.

Kolejne ułatwienia dla niepełnosprawnych

90 zabytków na 90-lecie

„Wielkie” odkrycie 
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To największe znalezisko 
muzealnych archeologów. 
Kamienne koło średnicy 
2 m i grubości 40 cm od-
kryli na placu Klasztornym 
w Inowrocławiu arche-
olodzy z powiatowego 
Muzeum im. Jana Kaspro-
wicza. 

Granitowe, przełamane koło 
zostało odkryte w  czasie 
nadzorów archeologicznych 
towarzyszących pracom bu-
dowlanym związanym z  mo-
dernizacją Szkoły Muzycznej 
w  Inowrocławiu. Skąd tak 
zaskakujące znalezisko w tym 
miejscu?

- Dzisiejszy pl. Klasztorny 
i  jego otoczenie od średnio-
wiecza do 1819 r. wchodził 
w skład klasztoru Franciszka-
nów. Po likwidacji klasztoru, 
w  zabudowaniach kościoła 
ulokowano magazyn, a  od 

1851 r. olejarnię. Fabrykę, czyli 
bezcenne relikty XIII-wiecz-
nego, wczesnogotyckiego ko-
ścioła rozebrano po pożarze 
w 1872 r. i właśnie z tą pierw-
szą inowrocławską fabryką 
związany jest odkryty kamień. 
To element tłoczni służący do 
uzyskiwania oleju, najpewniej 

lnianego – wyjaśnia archeolog 
Marcin Woźniak.

- To wielkie odkrycie i  do-
słownie, i  w  przenośni. Ten 
niezwykły zabytek jest świa-
dectwem początków prze-
mysłu spożywczego w  Po-
wiecie Inowrocławskim, 
a  tradycja produkcji oleju 

jest do dzisiaj kontynuowana 
m.in. w  Kruszwicy i  Tupa-
dłach – powiedziała starosta 
Wiesława Pawłowska. 

Granitowe koło z  placu 
Klasztornego to bez wątpienia 
największy i  najcięższy zaby-
tek odkryty przez naszych ar-
cheologów.

W styczniu przyszłego 
roku, spełniając oczekiwa-
nia pracodawców, Cen-
trum Kształcenia Zawo-
dowego w Inowrocławiu 
uruchamia nowy Kwalifi-
kacyjny Kurs Zawodowy 
w kwalifikacji „Montaż, 
uruchamianie i konser-
wacja instalacji, maszyn 
i urządzeń elektrycznych 
wyodrębnionej w zawo-
dzie elektryk”.

Kurs jest kierowany do 
wszystkich osób pełnolet-
nich bez względu na poziom 
wykształcenia, które chcą 
uzyskać nowe kwalifikacje 
w celu podniesienia atrakcyj-
ności na rynku pracy. Po za-
kończeniu kursu uzyskuje się 
zaświadczenie o ukończeniu 
kursu upoważniające do bez-
płatnego zdawania egzaminu 
zawodowego.

Kursant uzyska umiejętno-
ści wykonywania i  urucha-

miania instalacji elektrycznych
na podstawie dokumenta-
cji technicznej, montowa-
nia i  uruchamiania maszyn
i  urządzeń elektrycznych na
podstawie dokumentacji tech-
nicznej, wykonywania konser-
wacji instalacji, maszyn i urzą-
dzeń elektrycznych.

Kurs jest pozaszkolną for-
mą kształcenia dorosłych
odbywającą się w formie za-
ocznej. Zajęcia teoretyczne, 
jak i praktyczne, odbywać się
będą w  piątki po południu
i  w  soboty, od stycznia do 
grudnia 2022 r., z  okresem 
przerw feryjnych. Wszyst-
kie zajęcia będą realizowane
w obiektach Centrum Kształ-
cenia Zawodowego.

Kurs Zawodowy jest bez-
płatny. Szczegółowych infor-
macji udziela Centrum Kształ-
cenia Zawodowego przy ul.
Dworcowej 25, telefony: 52
357-30-06, 52 357-30-07, adres 
strony: www.ckpino.pl

Organem prowadzącym
szkołę jest Powiat Inowro-
cławski.

Nowy kurs w CKZ
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Nowoczesny, w pełni 
funkcjonalny obiekt 
sportowy, który powstał 
w sąsiedztwie szkoły 
i boiska sportowego 
w Orłowie, otrzymał 
w ostatnim czasie nowe 
umeblowanie.

W  ramach inwestycji bu-
dynek, dostosowany do 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych, pozostający do 
dyspozycji Ludowego Klu-
bu Sportowego „Orłowian-
ka” Orłowo, wyposażono 
w  szafy na dokumenty (2 
szt), stół konferencyjny 
dla sześciu osób, krzesła 

konferencyjne (8 szt.) oraz 
w  szatnie dla zawodników 
(2 szt.) i  trójek sędziow-
skich.

Przypomnijmy, że na 
miejscu wyburzonego kon-
tenera dla sportowców po-
wstał w  bieżącym roku 
obiekt sportowy o  po-
wierzchni 148 m2. W  bu-
dynku znajdują się pokój 
klubowy, trzy odrębne szat-
nie (z  których korzystać 
będą mogli gospodarze, 
drużyny przyjezdne oraz sę-
dziowie), dwie toalety oraz 
pomieszczenia techniczne 
i magazynowe.

W  ramach inwestycji za-
gospodarowano również te-
ren wokół budynku.

Gmina Inowrocław,  
ze środków ustalonych 
w budżecie, dofinansowa-
ła zakup nowego pojazdu 
pożarniczego dla PSP 
w Inowrocławiu. W od-
powiedzi na wsparcie 
inowrocławscy strażacy 
przekazali użytkowany 
dotychczas wóz strażacki 
na potrzeby działalności 
OSP w Jacewie.

Oficjalne przekazanie miało 
miejsce 3 grudnia w Komen-
dzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w  Ino-
wrocławiu. W  uroczystości 
wzięli udział m.in.: Mikołaj 
Bogdanowicz – wojewoda 
kujawsko-pomorski, Wiesła-

wa Pawłowska – starosta ino-
wrocławski oraz st. bryg. Sła-
womir Herbowski – zastępca 
komendanta wojewódzkiego 
PSP. Gminę Inowrocław re-
prezentowali Tadeusz Kac-
przak – wójt Gminy, Magda-

lena Dąbrowska – zastępca 
wójta, Krzysztof Kołtuński – 
przewodniczący Rady Gminy, 
a także Krzysztof Pęczkowski 
– naczelnik OSP w Jacewie.

Ochotnicza Straż Pożar-
na w  Jacewie w  przyszłym 

roku obchodzić będzie stu-
lecie swojej działalności. Jak 
zaznacza naczelnik Krzysztof 
Pęczkowski, pomimo różno-
rodnych trudności, strażacy 
zawsze są na posterunku, 
w pełnej gotowości do akcji. 

Nie ukrywa, że nowy wóz 
strażacki był oczekiwany. 
W tym tygodniu odebrane 
zostały numery operacyjne 
i  po przełożeniu konieczne-
go sprzętu otrzymany pojazd 
ratowniczo-gaśniczy wsta-

wiony zostanie w  podział
bojowy.

Podczas piątkowego apelu
obecni upamiętnili minutą
ciszy druhów OSP Czerniko-
wo i OSP Gniewkowo, którzy
zginęli w wypadku samocho-
dowym w drodze do akcji ga-
śniczej. 

Dla strażaków inowrocław-
skiej komendy ważnym ele-
mentem był również moment 
wręczenia awansów i wyróż-
nień zasłużonym pożarni-
kom.

We wszystkich przemó-
wieniach wybrzmiewała
idea współpracy samorzą-
dowej i  deklaracja kolej-
nych, wspólnych przed-
sięwzięć poprawiających 
jakość działalności lokal-
nych jednostek pożarni-
czych.

CIEŚLIN

W Cieślinie Panie ze Stowa-
rzyszenia Kobiet Wiejskich 
Gminy Inowrocław obcho-
dziły Święto Kapusty. Spo-
tkanie stanowiło wstęp do 
planowanego na przyszły 
rok Kujawskiego Festiwalu 
Kapusty, który w zamyśle 
będzie miał charakter im-
prezy regionalnej.

Członkinie poszczególnych Kół 
przyniosły na imprezę pięk-
nie udekorowane warzywo. 
W myśl powiedzenia „w listo-
padzie kapustę do beczki się 
kładzie”, uczestniczki dopełni-
ły tradycji, a  do beczki w  ca-
łości trafiły również, przygo-
towane wcześniej, kapuściane 
dekoracje. Ukiszona kapusta 
zostanie wykorzystana przy 
okazji kolejnego, organizowa-

nego w  karnawale, wydarze-
nia.

Spotkaniu towarzyszyła 
wspaniała, rodzinna atmos-
fera. Dziewczyny pod batutą 
Barbary Pułaczewskiej, przed-
stawicielki Stowarzyszenia, 
przygotowały w tym celu salę 
w świetlicy, a na stole pojawił 
się pyszny poczęstunek.

Gościem specjalnym był 
Jerzy Łaganowski – fotograf, 
sympatyk i  przyjaciel Stowa-
rzyszenia, miłośnik kujawskie-
go folkloru, który prowadzi 
internetowe Kroniki Inowro-
cławskie.

TUPADŁY

W świetlicy wiejskiej w Tu-
padłach odbyły się warszta-
ty makramowe.

Panie z  Koła Gospodyń Wiej-
skich uczyły się sztuki ma-

kramowych splotów. Swoją 
wiedzą i  zamiłowaniem do 
robótek ręcznych podzieliła 
się mieszkanka Tupadeł – Ka-
tarzyna Gregowska. Celem 
spotkania było wykonanie (wy-
korzystując przede wszystkim 
sznurek) ozdób świątecznych. 
Podczas popołudniowego 
spotkania powstały lampioni-
ki, aniołki i  różnego typu za-
wieszki.

Był to niezwykle kreatyw-
ny czas dla wszystkich, którzy 
odwiedzili świetlicę w  Tupa-
dłach. Kolejne makramowe 
spotkanie już niebawem.

TURZANY

Przesmacznie, interesu-
jąco i wesoło spędzili czas 
uczestnicy warsztatów 
kulinarnych, które odbyły 
się w świetlicy wiejskiej 
w Turzanach.

Spotkanie poprowadził Gastro 
Szef Michał Balcerek. W  reali-
zacji zadań przodowali pano-
wie zainteresowani nowocze-
sną kuchnią. Bardzo chętnie 
uczyli się oni przygotowania 
sushi pod okiem fachowca, 
który z  anielską cierpliwością 
wielokrotnie dzielił się infor-
macjami nt. składników i zwi-
jania potrawy odpowiednią 
techniką.

Absolutnie spektakularną 
metodą w  kuchni moleku-
larnej jest używanie ciekłe-
go azotu. Przy jego pomocy 
można wyczarować na oczach 
widzów pyszne desery, prze-
kąski, drinki i  dania główne. 
Uczestnicy warsztatów przy-
gotowali lody w  ciągu pięciu 
minut przy pomocy ciekłego 
azotu, a  bez wykorzysta-
nia zamrażarki. Zamrożone 
listki mięty czarowały parą 
z  ust i  nosa. Efekt był niesa-
mowity. W  czasie spotkania 
przygotowano również prze-
pyszną zupę krem pietruszko-
wo-gruszkową, pieczoną kacz-
kę w sosie z czarnej porzeczki 
i mięty oraz deser panna cotta 
z musem czekoladowym.

Warsztaty z  odrobiną magii 
trwały do późna i  zakończyły 
się wspólną biesiadą.

* * *

Poza powyżej wymieniony-
mi wydarzeniami w  wiejskich 
świetlicach na terenie gminy 
Inowrocław (działa ich aż 27) 
odbyło się w  ostatnim czasie 
również wiele imprez adreso-
wanych do dzieci. Miały one 
najczęściej charakter andrzej-
kowy lub mikołajkowy. Atrak-
cyjne spotkania zorganizowa-
no m.in. w Batkowie, Cieślinie, 
Czystem, Kruszy Duchownej, 
Łojewie, Sławęcinku i  Tupa-
dłach.

Dzieje się w świetlicach
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Przekazanie wozu dla OSP w Jacewie
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Budynek Orłowianki 
umeblowany
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Na terenie miasta i gminy 
Kruszwica realizowana jest 
kolejna inwestycja związa-
na z poprawą bezpieczeń-
stwa mieszkańców. 

Nasza gmina otrzymała do-
finansowanie z  rządowego 
funduszu inwestycji lokalnych 
w wysokości 750 tys. zł na re-
alizację zadania pn. „Rozwój 
technologii LED oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy 
Kruszwica”.

Po przeprowadzeniu postę-
powania przetargowego na 

76 punktów świetlnych naj-
korzystniejszą ofertę złożyła 
firma Roman Omyła WIELO-
BRANŻOWE P.P.H.U. I TRANS-
PORTOWE „ELEKTROM” 
w  kwocie 482 160,00 zł. Za-
danie obejmuje rozbudowę 
oświetlenia na ulicach: Orlej 
– o  11 punktów świetlnych, 
Działkowej – 10 punktów 
świetlnych, Jastrzębiej – 11 
punktów świetlnych, Kruczej 
– 7 punktów świetlnych, Soli-
darności – 24 punkty świetlne, 
Zielnej – 4 punkty świetlne 
oraz w  miejscowości Giżewo 
– 3 punkty świetlne i  Szarlej-

-Arturowo – 6 punktów świetl-
nych. W tej chwili trwają prace 
budowlane, wbudowano już 
większość słupów oświetlenio-
wych, a całość prac ma zostać 
wykonana do końca bieżącego 
roku.

Dzięki oszczędności z  pier-
wszego postępowania prze-
targowego Gmina Kruszwica 
kontynuuje rozbudowę oświe-
tlenia o  kolejne 23 punkty 
świetlne. 30 września ogło-
szono kolejny przetarg na 
drugi etap tego zadania, a  20 
października nastąpiło otwar-
cie ofert. Wykonawcą wyło-

nionym w  drodze przetargu 
został Zakład Instalatorstwa 
Elektrycznego i  Budowlanego 
Józef Miklas. Z  uzyskanych 
oszczędności powstaną nowe 
punkty świetlne w  miejsco-
wościach: Ostrówek – 4 punkty 
świetlne, Sukowy – 6 punktów 
świetlnych, Bródzki – 1 punkt 
świetlny, Grodztwo ul. Dobra – 
12 punktów świetlnych.

„Profesjonalnie dobrane 
oświetlenie ulic i  chodników 
jest czynnikiem znacznie 
wpływającym na bezpieczeń-
stwo mieszkańców naszej 
gminy, a  w  szczególności 

uczestników ruchu drogo-
wego. Warto również wspo-
mnieć, że nowe latarnie po-
wstaną z  wykorzystaniem 

nowoczesnej i  energoosz-
czędnej technologii LED” – po-
wiedział Burmistrz Kruszwicy
Dariusz Witczak.

29 listopada odbyło się 
oficjalne otwarcie ronda 
w Kobylnikach. 

Udział w  nim wzięli m.in. 
Wojewoda Kujawsko-Po-
morski Mikołaj Bogdano-
wicz, Burmistrz Krusz-
wicy Dariusz Witczak, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej w  Kruszwicy Aleksan-
der Budner oraz Dyrektor 

Oddziału Bydgoskiego Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i  Autostrad Sebastian 
Borowiak.

Budowa ronda w  Kobyl-
nikach była ważną inwesty-
cją, szczególnie ze względu 
na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na tym 
skrzyżowaniu.

„Bardzo się cieszę, że 
wieloletnie starania krusz-
wickiego samorządu o  bu-

dowę ronda znalazły swój 
szczęśliwy finał. Obecne 
rozwiązanie zapewni kom-
fort użytkownikom drogi. 
Z  tego miejsca dziękuję 
Panu Wojewodzie Kujaw-
sko-Pomorskiemu Miko-
łajowi Bogdanowiczowi 
za pomoc i  duże wsparcie 
w  realizacji tej niezwykle 
potrzebnej inwestycji” – po-
wiedział Burmistrz Krusz-
wicy Dariusz Witczak.

Otwarcie ronda w Kobylnikach

W Gminie Kruszwica powstanie ponad 100  ledowych punktów świetlnych!
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www.gniewkowo.com.pl  GMINA GNIEWKOWO

Zakończyła się przebudowa 
drogi gminnej w Zajezierzu. 

Formuła wykonania zadania 
to „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zatem zakresem zamó-
wienia było w szczególności 
opracowanie dokumentacji 
projektowej, roboty budow-
lane polegające na  wykona-
niu nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych as-
faltowych, wykonanie pobo-
czy z kruszywa oraz asfalto-
wych zjazdów do posesji. 

Inwestycja na  kwotę 
415.000,00 zł została dofi-
nansowana z  Urzędu Mar-

szałkowskiego w  wysokości 
332.000,00 zł.

Wykonawcą zadania była 
firma REDON Nakło sp. z o.o.

Dobiegają końca prace 
przy przebudowie drogi 
gminnej w Suchatówce - 
droga nad torami. 

Łączna długość odcinka 
objętego pracami wy-
nosi 828,09 m. Na od-
cinku tym przewidzia-
no wykonanie jezdni 
i  obustronnych poboczy 
z odpływem wód opado-
wych na  przyległy teren 
oraz  częściowo wykona-
nie jednostronnego rowu 
odparowującego.

Na całej długości drogi 
zaprojektowano wykona-

nie nawierzchni bitumicz-
nej, zjazdy bitumiczne 
oraz  obustronne pobocza 
o szerokości 0,75 m. Koszt 

inwestycji to kwota ponad
600 tysięcy zł. Wykonawcą 
zadania jest firma Inodrog 
sp. z o.o. z Inowrocławia.

Przebudowa drogi gminnej  
w Suchatówce
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Nowa droga w Zajezierzu
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 6.12.2021 r. Święty Miko-
łaj tradycyjnie odwiedził 
dzieci ze Szkół Podsta-
wowych i Przedszkoli 
w Rojewie, Rojewicach 
i Ściborzu. 

Najmłodsi mieszkańcy na-
szej gminy zostali obdaro-
wani prezentami i  słody-
czami. 

Dzieci przywitały go wy-
jątkowymi piosenkami oraz 
szerokimi uśmiechami!

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta Gminy Rojewo! 

W piątek, 3.12.2021 r. odbył 
się Mikołajkowy Turniej Te-
nisa Stołowego! Rozegra-
no mecze w trzech katego-
riach: Szkoły Podstawowe, 
Szkoły Ponadpodstawowe 
i starsi oraz Open. 

Walka była zaciekła do ostat-
niej sekundy! 

Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom i  dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za 
przybycie i dobrą zabawę!

Święty Mikołaj odwiedził  Szkoły Podstawowe! 

W dniu 25.11.2021r. zo-
stała zawarta umowa po-
między Nadleśnictwem 
Gniewkowoa Gminą 
Rojewo o partycypację w 
kosztach remontu drogi 
gminnej w miejscowości 
Dąbie.

Droga o długości 650m po-
łożona jest na działce nr 
204.

Zadanie remontowe bę-
dzie polegało na wykona-
niu remontu nawierzchni 
drogi poprzez konserwację 
istniejącego odwodnienia 
oraz wykonanie warstw no-
śnych jezdni celem elimi-
nacji istniejących ubytków 
oraz poprawy równości, no-
śności nawierzchni. Udział 
finansowy Nadleśnictwa 
Gniewkowo to aż 50 000zł 
z 65 000zł wartości całej in-
westycji.

Wspólna inwestycja drogowa
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GMINA DĄBROWA BISKUPIA www.dabrowabiskupia.pl

ANETA EBEKOZIEN  
– RADNA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

Sołectwo Parchanie 
przystąpiło do konkursu 
zorganizowanego przez 
Wojewodę Kujawsko Po-
morskiego dla sołtysów 
sołectw województwa 
kujawsko-pomorskiego 
na najlepsze upamiętnie-
nie w 2021 r. Narodowego 
Święta Niepodległości 11 
Listopada.

Nagrodą dla Laureatów Kon-
kursu jest wycieczka autoka-
rowa do Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku.

Konkurs został rozstrzy-
gnięty 2 grudnia br. Laure-
atami zostało 26 sołectw 
z  naszego województwa, 
w wśród nich sołectwo Par-
chanie, gmina Dąbrowa Bi-
skupia.

Narodowe Święto Niepod-
ległości to dla nas Polaków 
jedno z  najważniejszych 
świąt. Po 123. latach niewoli, 
naznaczonej walką i cierpie-

niem, nasz kraj odzyskał nie-
podległość.

W  naszej wsi, której naj-
wybitniejszym mieszkań-
cem był Generał Władysław 
Sikorski, staramy się za-
wsze poprzez organizację 
i współuczestnictwo w róż-
nych patriotycznych wyda-
rzeniach, podkreślić wagę 
tego dnia.

Biorą w  nich udział ci, 
którzy tworzą naszą wspól-
notę: mieszkańcy wsi, spo-
łeczność szkoły podstawo-
wej oraz mieszkańcy Domu 
Pomocy Społecznej.

Tegoroczne obchody 
miały kilka etapów. Pierw-
szym z  nich był wernisaż 
wystawy biograficznej po-
święconej Generałowi Wła-
dysławowi Sikorskiemu 
przygotowanej pod kie-
runkiem dra hab. Tomasza 
Łaszkiewicza prof. IH PAN 
wraz z  piknikiem general-
skim, który się odbył w dniu 
6 listopada. Przygotowując 
się do tego wydarzenia wła-
snym sumptem wyczyści-
liśmy tablicę na pomniku 
Generała Władysława Sikor-
skiego, w  biało-czerwone 

wstążki ubraliśmy ogrodze-
nie wokół figury Matki Bo-
skiej na skrzyżowaniu wsi 
oraz Krzyż przy Domu Po-
mocy Społecznej.

Szkolne obchody Dnia 
Niepodległości odbyły się 
10 listopada. Po występach 
dzieci poszczególnych klas 
wspólnie odśpiewaliśmy 
nasz Hymn Państwowy gro-
madząc się przed budyn-
kiem szkoły wokół kamienia 
z tablicą upamiętniającą Ge-
nerała Sikorskiego. Powsta-
ły pamiątkowe zdjęcia przy 
muralu, który upamiętnia 
Obrońców Niepodległości. 

Rada Rodziców poczęstowa-
ła także dzieci, nauczycieli 
i  pracowników szkoły tra-
dycyjnym „rogalem marciń-
skim”. W tym dniu również 
rozwiesiliśmy flagi w  na-
szym sołectwie, które zaku-
piliśmy za pieniążki wygrane 
w  gminnym konkursie do-
żynkowym na „Najpiękniej-
szy Kosz Dożynkowy”.

Dzień Niepodległości – 11 
listopada rozpoczęliśmy 
mszą świętą w  intencji Oj-
czyzny. Pod pomnikiem 
Generała Sikorskiego zapali-
liśmy znicze w barwach na-
rodowych. Następnie do na-

szej wsi zawitali uczestnicy 
Rowerowego Rajdu Niepod-
ległości. Tego dnia nie zapo-
mnieliśmy również o  tych, 
którzy przynieśli wolność 
naszej Małej Ojczyźnie – Ku-
jawom, a  których prochy 
spoczywają na naszym para-
fialnym cmentarzu. Nawie-
dziliśmy ich groby i zapalili-
śmy znicze.

Ostatnim wydarzeniem 
wpisującym się w  celebra-
cję Święta Niepodległości 
był Gminny Konkurs Recyta-
torski Poezji Patriotycznej – 
zorganizowany przez Szkolę 
Podstawową w  Parchaniu 

w  dniu 15 listopada. Hono-
rowy patronat nad konkur-
sem objął Wójt Gminy Dą-
browa Biskupia pan Marcin
Filipiak.

Żadna z  tych inicjatyw 
nie powstała by móc wziąć 
udział w  konkursie ogło-
szonym przez Wojewodę
Kujawsko – Pomorskiego. To
ten Konkurs jak gdyby naka-
zał nam pochwalić się tym,
co działo się u  nas w  Par-
chaniu w  listopadzie. Bez
współpracy tak wielu nie 
udało by się, dlatego jestem
wdzięczna za każdą „po-
mocną dłoń”.

FO
T.

 IW
ON

A 
DU

BE
L

Sołectwo Parchanie z nagrodą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza
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ODBIERZ CHOINKĘ
ODBIERZ CHOINKĘ

W ZAMIAN ZA WSPARCIE 

        SCHRONISKA!

DO OSTATNIEJ CHOINKI! Pełna lista zbieranych rzeczy
oraz szczegóły akcji na stronie 

pomorska.pl/karmawraca

ORGANIZATOR
 AKCJI 

PARTNER
 LOKALIZACYJNY

ORGANIZATOR 
ZBIÓRKI

 PARTNERZY

E

INOWROCŁAW 
SOBOTA 

11 GRUDNIA 
PLAC PRZED 

GALERIĄ SOLNĄ

STARTUJEMY O GODZINIE 12.00   

    I CZEKAMY NA WAS            

www.zlotnikikujawskie.pl  GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

Informacja

23 grudnia 2021 r. (czwartek) Urząd czynny będzie w  godzinach od 7.00 do 14.30, 
natomiast 24 grudnia 2021 r. (piątek) Urząd będzie nieczynny. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Złotniki Kujawskie dzień ten został wyznaczony dniem 
wolnym od pracy,  w zamian za święto 25 grudnia 2021 r.  przypadające w sobotę.

FO
T.

 N
AD

ES
ŁA

NE

FO
T.

 N
AD

ES
ŁA

NE

W listopadzie zakończo-
no zadanie pn. „Prace 
konserwatorskie na grobie 
Powstańców Wielkopol-
skich w Lisewie Kościel-
nym”, które realizowane 
było w ramach programu 
Groby i cmentarze wojen-
ne w kraju. 

Zadanie dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego 
z  Funduszu Promocji Kultu-
ry – państwowego funduszu 
celowego. 

Zadanie polegało na wy-
konaniu prac remontowych 
i  konserwatorskich grobu 
poległych Powstańców Wiel-
kopolskich w  Lisewie Ko-
ścielnym. Miejsce to stanowi 
materialne świadectwo klu-
czowego wydarzenia z histo-
rii Polski związanego z walką 

i  męczeństwem, jakim było 
Powstanie Wielkopolskie. Ce-
lem przeprowadzonych prac 
konserwatorskich było zaha-
mowanie procesu degradacji 
grobu Powstańców Wielko-
polskich i doprowadzenie do 
poprawy stanu jego zachowa-
nia. 

Dobiegła końca realiza-
cja zadania dofinanso-
wanego z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 
pn. „Przebudowa ulicy 
Brzozowej w Złotnikach 
Kujawskich”. 

Głównym celem inwestycji 
było poprawienie zarówno 
warunków ruchu drogo-
wego, dojazdu do zabu-
dowań jednorodzinnych, 
a także poziomu bezpie-
czeństwa ruchu zarówno 
dla kierujących pojazdami, 
jak i pieszych. 

Podczas realizacji inwe-
stycji wykonano rozbiórkę 
istniejącej nawierzchni, 
uporządkowanie terenu 
oraz zagospodarowanie 
terenów zielonych, a tak-
że wprowadzeniu doce-
lowej organizacji ruchu. 
Całość prac została wyko-
nana z kostki betonowej. 
Kwota dofinansowania 
wynosiła 339  665,00 zł, 

tj. 50% kosztów kwalifiko-
walnych. Całkowity koszt 
zadania to 679  331,53 zł. 

Wykonawcą zadania była
firma BRUKOP Anna An-
drysiak z Bydgoszczy.

Prace konserwatorskie na grobie  
Powstańców Wielkopolskich w Lisewie Kościelnym

Przebudowa ul. Brzozowej 
zakończona
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od 10 do 16 grudnia

 poniedziałek, 13 grudnia

05.20  Przysięga (538) - serial
06.05  Elif (1109) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (118) - serial
09.35  Komisarz Alex (172) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (245) - serial
11.25  Kasta (167) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Era przyrody (2) - dokument
14.00  Elif (1110) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (539) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3901) - serial
18.20  Kasta (168) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Po co nam Wolność - koncert 

w 40. rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego 

21.40  Program publicystyczny - info
22.35  Stan wojenny. Nie byliśmy 

sami - dokument
23.40  Nie ma tego złego... - film 

fabularny, Kanada 2013, reż. 
Jeremiah S. Chechik, wyk. 
Ryan Kwanten, Sara Canning, 
Ryan McPartlin

01.25  Drogi wolności (1) - serial
02.30  Oficer (13) - serial
03.40  Ostatni prom - film fabularny, 

Polska 1989, reż. Waldemar 
Krzystek, wyk. Krzysztof Kol-
berger, Agnieszka Kowalska, 
Dorota Segda

05.13  Notacje (61) - dokument

04.50  Cafe piosenka - kultura
05.25  Na dobre i na złe (812) - serial
06.20  Syn tej ziemi - dokument
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.25  Rodzinka.pl (184) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2529) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (241) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (66) - serial
15.10  Uśmiech losu (2) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (7) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (242) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2529) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2530) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1621) - serial
21.40  Po co nam Wolność - koncert 

w 40. rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego 

23.05  Van Gogh. U bram wieczności 
- film fabularny, Francja/
Wielka Brytania/USA/Irlandia/
Szwajcaria 2018, reż. Julian 
Schnabel, wyk. Willem Dafoe, 
Rupert Friend, Oscar Isaac

01.05  O mnie się nie martw - serial
02.05  Wyprawa Kon-Tiki - film 

fabularny, Wielka Brytania/
Norwegia/Dania/Niemcy/
Szwecja 2012, reż. Joachim 
R?nning, Espen Sandberg, 
wyk. P?l Sverre Hagen, Anders 
Baasmo Christiansen, Tobias 
Santelmann

04.15  Rodzinka.pl (113) - serial
04.55  Rodzinka.pl (114) - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (537) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (538) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (103) - serial
10.40  Dlaczego ja? (605) - serial
11.40  Gliniarze (126) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (952) - serial
14.40  Dlaczego ja? (671) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (494) - serial
17.00  Gliniarze (304) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3322) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Psy 3: W imię zasad 

- film fabularny, Polska 2020, 
reż. Władysław Pasikowski, 
wyk. Bogusław Linda, Marcin 
Dorociński, Cezary Pazura

22.50  Mroczne umysły 
- film fabularny, USA 2018, 
reż. Jennifer Yuh Nelson, 
wyk. Amandla Stenberg, 
Mandy Moore, Bradley 
Whitford

01.05  Pakt milczenia 
- film fabularny, USA/Kanada 
2006, reż. Renny Harlin, 
wyk. Steven Strait, Laura 
Ramsey, Sebastian Stan

03.20  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! - info
05.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.50  Akademia ogrodnika - info
06.00  Ukryta prawda (1102) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Miłe wieści - info
11.45  Ukryta prawda (1352) 

- serial
12.50  Tajemnice miłości - serial
13.55  Ukryta prawda (1103) 

- serial
14.55  Ukryta prawda (900) 

- serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  Tajemnice miłości - serial
18.00  Ukryta prawda (990) 

- serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.50  Raport smogowy
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3339) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Nieobecni - serial
22.40  Nieobecni (10) - serial
23.40  Człowiek tai chi 

- film fabularny, USA/Chiny/
Hongkong 2013, reż. Keanu 
Reeves, wyk. Tiger Hu Chen, 
Keanu Reeves, Karen Mok

01.55  Co za tydzień - info
02.25  Uprowadzona - serial
03.25  Uwaga! - info
03.45  Noc magii - rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 12 grudnia

05.25  Klan (3899) - serial
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl - info
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.00  Las bliżej nas - info
09.25  Fascynujące miejsca 

- dokument
09.50  Weterynarze z sercem (123) 
10.25  Klasztorne smaki Remigiusza 

Rączki - info
10.55  Słowo na niedzielę - info
11.00  Transmisja mszy świętej 
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Umarł, aby żyć. Rzecz o Ste-

fanie kardynale Wyszyńskim 
(15)

13.15  Era przyrody (2) - dokument
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Komisarz Alex - serial
15.55  Tajemnice miasteczka (18) 

- serial
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Ojciec Mateusz (341) - serial
18.30  Jaka to melodia? - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Babilon. Raport o stanie 

wojennym - film telewizyjny
21.40  Paszporty Wolności - gala
23.05  Jack Strong - film fabularny, 

Polska 2014, reż. Władysław 
Pasikowski, wyk. Marcin 
Dorociński, Maja Ostaszewska, 
Patrick Wilson

01.25  Film fabularny - film fabularny
03.10  Jakiego koloru jest miłość? 

- dokument
04.15  Jaka to melodia?  - rozrywka
05.00  Z pamięci - publicystyka

05.20  Barwy szczęścia (2527) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2528) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2529) - serial
07.00  M jak miłość (1620) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.20  Zacznij od zdrowia - info
12.00  #Murem za polskim mundu-

rem - muzyka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 
16.15  Cisza jak ta - muzyka Romual-

da Lipki - muzyka
17.05  Lajk! - info
17.30  Smaki świata - pośród mórz 

(3) - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Na sygnale (345) - serial
18.55  Na sygnale (346) - serial
19.25  Rodzinka.pl (231) - serial
20.00  40-stka Bayer Full (1) 

- muzyka, Polska 2021
21.05  40-stka Bayer Full (2) 

- muzyka, Polska 2021
22.10  Zniewolona (29) - serial
23.10  Zniewolona (30) - serial
00.15  Pokój 

- film fabularny, Kanada/
Irlandia/Wielka Brytania/USA 
2015, reż. Lenny Abrahamson, 
wyk. Brie Larson, Jacob 
Tremblay, Sean Bridgers

02.20  Marysia i Napoleon 
- film fabularny, Polska 1966, 
reż. Leonard Buczkowski, 
wyk. Beata Tyszkiewicz, 
Gustaw Holoubek, Juliusz 
Łuszczewski

04.20  Rodzinka.pl (113) - serial
04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
06.55  Kung Fu Panda: Święta, święta 

i Po - film krótkometrażowy, 
USA 2010

07.35  Renifer Niko ratuje święta 
- film fabularny, Finlandia/
Dania/Niemcy/Irlandia 2008

09.25  Epoka lodowcowa IV: 
Wędrówka kontynentów 
- film fabularny, USA 2012

11.25  Mulan 
- film fabularny, USA/Kanada/
Hongkong 2020, 
reż. Niki Caro, wyk. Yifei Liu, 
Donnie Yen, Gong Li

13.50  Grand Prix Abu Zabi 
- sporty motorowe, 
Emiraty Arabskie 2021

16.40  Nie ma mocnych 
- film fabularny, Polska 1974, 
reż. Sylwester Chęciński

18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie 
20.00  RYJEK 25 lat - Koncert 

Jubileuszowy (2) - rozrywka
22.20  Faceci w czerni 2 

- film fabularny, USA 2002, 
reż. Barry Sonnenfeld, wyk. 
Tommy Lee Jones, Will Smith

00.20  Gwiezdne wojny: Część VI 
- Powrót Jedi 
- film fabularny, USA 1983, 
reż. Richard Marquand, 
wyk. Mark Hamill, Harrison 
Ford, Carrie Fisher

03.00  Świat według Kiepskich (123) 
- serial

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.15  Uwaga! - info
05.30  Ukryta prawda (859) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Kobieta na krańcu świata 

- dokument, Polska 2021
12.05  Co za tydzień - info
12.30  Kolekcja smaków - rozrywka
13.05  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
14.05  LEGO Masters - rozrywka
15.35  Studio Pucharu Świata 
16.00  Puchar Świata mężczyzn 

w Klingenthalu - narciarstwo 
klasyczne, Niemcy 2021

17.10  Studio Pucharu Świata 
17.20  Puchar Świata mężczyzn 

w Klingenthalu - narciarstwo 
klasyczne, Niemcy 2021

17.55  Studio Pucharu Świata 
18.30  Milionerzy - rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich 
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.05  Pierwszy śnieg 

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

22.30  Komora - film fabularny, 
USA 1996, reż. James Foley, 
wyk. Chris O’Donnell, Gene 
Hackman, Faye Dunaway

00.55  MasterChef - rozrywka
02.30  Noc magii - rozrywka
03.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 11 grudnia

05.10  Klan (3897, 3898) - serial
06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.40  Rok w ogrodzie - info
08.05  Rok w ogrodzie extra - info
08.20  Wojsko-polskie.pl - info
08.45  Pełnosprawni - magazyn
09.20  Hotel dla bogatych i sławnych 

(2) - dokument
10.35  Sprawa dla reportera 
11.40  Ojciec Mateusz (244) - serial
12.40  Pojedynek w Abilene 

- film fabularny, USA 1967, 
reż. William Hale

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Rolnik szuka żony - rozrywka
15.55  Tajemnice miasteczka (17) 

- serial
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Wojenne dziewczyny (52) 

- serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.20  Jack Strong - film fabularny, 

Polska 2014, reż. Władysław 
Pasikowski, wyk. Marcin 
Dorociński, Maja Ostaszewska, 
Patrick Wilson

22.40  Ostatni prom - film fabularny, 
Polska 1989, reż. Waldemar 
Krzystek, wyk. Krzysztof Kol-
berger, Agnieszka Kowalska, 
Dorota Segda

00.15  Brunet wieczorową porą 
- film fabularny, Polska 1976, 
reż. Stanisław Bareja

02.00  Zasady nie obowiązują 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Warren Beatty

04.15  Jaka to melodia? - rozrywka
05.05  Z pamięci (226) - publicystyka
05.10  Przerwa w nadawaniu

05.55  Barwy szczęścia (2525) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2526) - serial
06.55  M jak miłość (1619) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.45  Rodzinny ekspres - info
12.20  Gorące święta 

- film fabularny, USA 2012, 
reż. Gregory Poppen, 
wyk. C. Thomas Howell, Bryson 
Sams, Tom Arnold

14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 
16.20  Na dobre i na złe (826) - serial
17.20  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (109) - dokument
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion - rozrywka
19.25  Rodzinka.pl (230) - serial
20.00  Koncert Mikołajkowy 

- Gwiazdy Dzieciom - muzyka
21.45  #Murem za polskim 

mundurem 
- muzyka, Polska 2021

23.40  Hity wszech czasów (22) 
- muzyka, Polska 2021

00.50  Ukryta tożsamość 
- film fabularny, USA 2003, 
reż. Michael Haussman, 
wyk. Val Kilmer, Sam Shepard, 
Faye Dunaway

02.40  Arktyczny podmuch 
- film fabularny, Australia/
Kanada 2010, 
reż. Brian Trenchard-Smith, 
wyk. Michael Shanks, Bruce 
Davison, Indiana Evans

04.25  Rodzinka.pl (112) - serial
04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.05  Zakochany Madagaskar 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. David Soren

08.40  Stuart Malutki 3: Trochę natury 
- film fabularny, USA 2005, 
reż. Audu Paden

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

(51) - dokument
13.45  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (37) - dokument
14.15  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (38) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (88) - dokument
16.15  Więzienie (89) - dokument
16.45  Więzienie (90) - dokument
17.15  Więzienie (91) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (255) 

- dokument
18.15  Chłopaki do wzięcia (256) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Avengers: Czas Ultrona 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2015, reż. Joss Whedon, 
wyk. Robert Downey Jr., Chris 
Hemsworth, Mark Ruffalo

23.10  Speed 2: Wyścig z czasem 
- film fabularny, USA 1997, 
reż. Jan de Bont, wyk. Sandra 
Bullock, Jason Patric

01.55  Śpiączka - film fabularny, USA 
2012, reż. Salomon Mikael, 
wyk. Lauren Ambrose, Steven 
Pasquale, Geena Davis

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
(114) - rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (858) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Szlachetna Paczka - info
11.40  Na Wspólnej (3335) - serial
12.05  Na Wspólnej (3336) - serial
12.35  Na Wspólnej (3337) - serial
13.05  Na Wspólnej (3338) - serial
13.35  Szlachetna Paczka (2) - info
13.45  MasterChef - rozrywka
15.20  Szlachetna Paczka (3) - info
15.35  Studio Pucharu Świata 
16.00  Puchar Świata mężczyzn 

w Klingenthalu - narciarstwo 
klasyczne, Niemcy 2021

17.10  Studio Pucharu Świata 
17.20  Puchar Świata mężczyzn 

w Klingenthalu - narciarstwo 
klasyczne, Niemcy 2021

17.55  Studio Pucharu Świata 
18.30  Kolekcja smaków - rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich 
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.05  Miłe wieści - info
20.10  Złe mamuśki - film fabularny, 

USA 2016, reż. Scott Moore, 
Jon Lucas, wyk. Kathryn Hahn, 
Mila Kunis, Kristen Bell

22.20  Milion sposobów, jak zginąć na 
Zachodzie - film fabularny, USA 
2014, reż. Seth MacFarlane, 
wyk. Seth MacFarlane, Charlize 
Theron, Amanda Seyfried

00.50  Uprowadzona - film fabularny, 
Francja/USA/Wielka Brytania 
2008, reż. Pierre Morel, wyk. 
Liam Neeson, Famke Janssen

02.50  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

03.50  Noc magii - rozrywka

 piątek, 10 grudnia

05.15  Przysięga (537) - serial
06.05  Elif (1108) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (117) - serial
09.35  Komisarz Alex (171) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (243) - serial
11.25  Kasta (166) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Na ratunek młodym szympan-

som (1) - dokument
14.00  Elif (1109) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (538) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3900) - serial
18.20  Kasta (167) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Ojciec Mateusz (341) - serial
21.25  Kulisy serialu „Na sygnale” 
21.35  Na sygnale (346) - serial
22.15  Brunet wieczorową porą 

- film fabularny, Polska 1976, 
reż. Stanisław Bareja, wyk. 
Krzysztof Kowalewski, Bożena 
Dykiel, Mirosława Krajewska

00.00  Operacja Delta Force 2: Na 
ratunek - film telewizyjny, 
RPA/USA 1997

02.00  SEAL Team. Komando Foki 
(14) - serial

02.55  Wiedźmy (6) - serial
03.50  Magazyn kryminalny 997 
04.40  Notacje (932) - dokument
04.45  Przerwa w nadawaniu

05.25  Na dobre i na złe (811) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 

- dyskusja, Polska 2021
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.20  Zacznij od zdrowia - info
11.50  Rodzinka.pl (183) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Postaw na milion - rozrywka
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (65) - serial
15.10  Uśmiech losu (1) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (6) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (241) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2528) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2529) - serial
20.45  Kabaret. Super Show Dwójki 

- rozrywka
21.55  Zniewolona (27) - serial
22.55  Zniewolona (28) - serial
23.55  Muzyka, taniec, zabawa (45) 
01.00  Ojciec rodziny 

- film fabularny, USA 2000, 
reż. Brett Ratner, 
wyk. Nicolas Cage, Téa Leoni, 
Don Cheadle

03.15  Z podniesionym czołem 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Kevin Bray, wyk. Dwayne 
Johnson, Johnny Knoxville, 
Kristen Wilson

04.50  Rodzinka.pl (110) - serial
05.20  Rodzinka.pl (111) - serial
05.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (535) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (536) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (102) - serial
10.40  Dlaczego ja? (604) - serial
11.40  Gliniarze (125) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (911) - serial
14.40  Dlaczego ja? (670) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (493) - serial
17.00  Gliniarze (303) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3321) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Mulan 

- film fabularny, USA/Kanada/
Hongkong 2020, 
reż. Niki Caro, wyk. Yifei Liu, 
Donnie Yen, Gong Li

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

02.30  Małolaty Ninja 
na wojennej ścieżce 
- film fabularny, USA 1995, 
reż. Simon S. Sheen, wyk. 
Victor Wong, Charles Napier, 
Michael Treanor

04.10  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1101) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1351) - serial
12.50  Tajemnice miłości - serial
13.55  Ukryta prawda (1102) - serial
14.55  Ukryta prawda (899) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  Tajemnice miłości - serial
18.00  Ukryta prawda (1352) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.45  Raport smogowy
19.50  Uwaga! - info
20.00  LEGO Masters - rozrywka
21.35  Uprowadzona 

- film fabularny, Francja/
USA/Wielka Brytania 2008, 
reż. Pierre Morel, wyk. Liam 
Neeson, Famke Janssen, 
Maggie Grace

23.30  Operacja „Deszcz” 
- film fabularny, Australia 
2020, reż. Luke Sparke, 
wyk. Dan Ewing, Temuera 
Morrison, Daniel Gillies

02.15  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

03.20  Uwaga! - info
03.40  Noc magii - rozrywka
05.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.20  Przysięga (541) - serial
06.10  Elif (1112) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Dobre historie - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (121) - serial
09.35  Komisarz Alex (175) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (248) - serial
11.25  Kasta (171) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Zmiana klimatu. Fakty 2 

- dokument
14.00  Elif (1113) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (542) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3904) - serial
18.20  Kasta (172) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Śmierć jak kromka chleba 

- film fabularny, Polska 1994, 
reż. Kazimierz Kutz, wyk. Jerzy 
Radziwiłowicz, Janusz Gajos, 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska

21.55  Sprawa dla reportera 
22.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.35  Magazyn kryminalny 997 
00.25  Magazyn Ekspresu Reporterów 
01.30  Tanie dranie - Moroz 

i Kłopotowski komentują świat 
02.15  Nowa (1) - serial
03.10  Ocaleni (188) - talk show
04.15  Sprawa dla reportera 
04.20  Przerwa w nadawaniu

05.30  Na dobre i na złe (815) - serial
06.25  Smaki świata - pośród mórz 

(2) - info
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.25  Smaki świata - pośród mórz 

(2) - info
11.50  Barwy szczęścia (2532) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (244) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (69) - serial
15.10  Uśmiech losu (5) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (10) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (245) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2532) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2533) - serial
20.40  Ojciec Mateusz - kulisy serialu 
20.55  Ojciec Mateusz (339) - serial
21.55  Zniewolona (35) - serial
22.55  Zniewolona (36) - serial
23.55  Z podniesionym czołem II: 

Odwet - film fabularny, 
USA 2007, reż. Tripp Reed, 
wyk. Kevin Sorbo, Haley 
Ramm, Yvette Nipar

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

03.20  Bankowa gra (4) - serial
04.25  Scena muzyczna (5) 

- muzyka, Polska 2020
05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (544) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (545) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (106) - serial
10.40  Dlaczego ja? (608) - serial
11.40  Gliniarze (129) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (955) - serial
14.40  Dlaczego ja? (674) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (497) - serial
17.00  Gliniarze (307) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3325) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Diabeł ubiera się u Prady 

- film fabularny, USA/Francja 
2006, reż. David Frankel, 
wyk. Meryl Streep, Anne 
Hathaway, Emily Blunt

22.35  Joy 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. David O. Russell, 
wyk. Jennifer Lawrence, 
Robert De Niro, Bradley Cooper

01.10  I kto to mówi? 
- film fabularny, USA 1989, 
reż. Amy Heckerling, 
wyk. John Travolta, Kirstie 
Alley, Olympia Dukakis

03.20  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1105) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (992) - serial
12.50  Tajemnice miłości - serial
13.55  Ukryta prawda (1106) - serial
14.55  Ukryta prawda (903) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  Tajemnice miłości - serial
18.00  Ukryta prawda (993) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.50  Raport smogowy
19.55  Uwaga! - info
20.25  Doradca smaku - info
20.30  Na Wspólnej (3342) - serial
21.15  Milionerzy - rozrywka
22.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
23.05  Mój biegun 

- film fabularny, Polska 2011, 
reż. Marcin Głowacki, 
wyk. Bartłomiej Topa, 
Magdalena Walach, Maciej 
Musiał

00.55  Ślub od pierwszego wejrzenia 
- dokument

01.55  Kobieta na krańcu świata 
- dokument

02.35  Uwaga! - info
03.15  Noc magii - rozrywka
04.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 środa, 15 grudnia

05.15  Przysięga (540) - serial
06.05  Elif (1111) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (120) - serial
09.35  Komisarz Alex (174) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (247) - serial
11.25  Kasta (170) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.50  Na ratunek młodym 

szympansom (3) - dokument
14.00  Elif (1112) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka
16.05  Przysięga (541) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3903) - serial
18.20  Kasta (171) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (457) - serial
21.00  Wielki test o turystyce 

- rozrywka
22.30  Taksówkarz - cichy bohater 

grudnia - dokument
23.40  Mój aż do śmierci 

- film telewizyjny, USA 2019, 
reż. Danny Buday, 
wyk. Alicia Ziegler, Maiara 
Walsh, Philip Boyd

01.20  Tajemnica Enigmy (2) - serial
02.15  Bodo (2) - serial
03.20  Wojsko-polskie.pl - info
03.45  Terytorialsi - info
04.05  Kuba Rozpruwacz: nowe 

śledztwo - dokument
05.05  Przerwa w nadawaniu

05.30  Na dobre i na złe (814) - serial
06.25  Chanuka w Łodzi - dokument
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.25  Rodzinka.pl (186) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2531) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (243) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (68) - serial
15.10  Uśmiech losu (4) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (9) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (244) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2531) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2532) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.55  Na dobre i na złe (827) - serial
21.55  Zniewolona (33) - serial
22.55  Zniewolona (34) - serial
23.55  Zimowa miłość 

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

01.35  McMafia (1) - serial
02.45  Tintoretto. Człowiek, który 

zabił malarstwo - dokument
03.55  Za marzenia (11) - serial
04.50  Rodzinka.pl - serial
05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (542) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (543) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (105) - serial
10.40  Dlaczego ja? (607) - serial
11.40  Gliniarze (128) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (954) - serial
14.40  Dlaczego ja? (673) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (496) - serial
17.00  Gliniarze (306) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3324) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Kochaj albo rzuć 

- film fabularny, Polska 1977, 
reż. Sylwester Chęciński, 
wyk. Władysław Hańcza, 
Wacław Kowalski, Anna 
Dymna

22.45  Parasol bezpieczeństwa 
- film fabularny, USA 2003, 
reż. Dennis Dugan, 
wyk. Martin Lawrence, Steve 
Zahn, Colm Feore

00.45  Ja, ja i ja 
- film fabularny, USA 1992, 
reż. Pablo Ferro, 
wyk. JoBeth Williams, George 
Segal, Don Calfa

02.50  Świat według Kiepskich (225) 
- serial

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1104) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (991) 

- serial
12.50  Tajemnice miłości - serial
13.55  Ukryta prawda (1105) 

- serial
14.55  Ukryta prawda (902) 

- serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  Tajemnice miłości - serial
18.00  Ukryta prawda (992) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.50  Raport smogowy
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3341) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Od kołyski aż po grób 

- film fabularny, USA 2003, 
reż. Andrzej Bartkowiak, 
wyk. Jet Li, DMX, Anthony 
Anderson

23.40  Złe mamuśki 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Scott Moore, Jon Lucas, 
wyk. Kathryn Hahn, Mila 
Kunis, Kristen Bell

01.55  Superwizjer - info
02.35  Noc magii - rozrywka
04.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 14 grudnia

05.15  Przysięga (539) - serial
06.05  Elif (1110) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (119) - serial
09.35  Komisarz Alex (173) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (246) - serial
11.25  Kasta (168) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Na ratunek młodym szympan-

som (2) - dokument
14.00  Elif (1111) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (540) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3902) - serial
18.20  Kasta (170) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.25  Magazyn Ekspresu Reporterów 

- zapowiedź
20.30  Leśniczówka (456) - serial
20.55  Magazyn Ekspresu Reporterów 

- zapowiedź
21.05  Autor nieznany - dokument
22.05  Magazyn Ekspresu Reporterów 
23.10  Ocaleni (188) - talk show
00.15  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.50  Bat 21 - film fabularny, 

USA 1988, reż. Peter Markle, 
wyk. Gene Hackman, Danny 
Glover, Jerry Reed

02.45  Strażacy (14) - serial
03.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.45  Notacje (972) - dokument
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.30  Na dobre i na złe (813) - serial
06.25  Kościół online - dokument
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.25  Rodzinka.pl (185) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2530) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (242) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (67) - serial
15.10  Uśmiech losu (3) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (8) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (243) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2530) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2531) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1622) - serial
21.55  Zniewolona (31) - serial
22.55  Zniewolona (32) - serial
23.55  Miłość i puste słowa 

- dokument
01.30  Stacja 

- film fabularny, Polska 2001, 
reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Katarzyna Figura, 
Piotr Gąsowski, Zbigniew 
Zamachowski

03.20  Van Gogh. U bram wieczności 
- film fabularny, Francja/
Wielka Brytania/USA/Irlandia/
Szwajcaria 2018, reż. Julian 
Schnabel, wyk. Willem Dafoe, 
Rupert Friend, Oscar Isaac

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (539) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (540) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (104) - serial
10.40  Dlaczego ja? (606) - serial
11.40  Gliniarze (127) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (953) - serial
14.40  Dlaczego ja? (672) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (495) - serial
17.00  Gliniarze (305) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3323) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Więzień labiryntu: 

Lek na śmierć 
- film fabularny, USA 2018, 
reż. Wes Ball, wyk. Dylan 
O’Brien, Ki Hong Lee, Kaya 
Scodelario

23.10  Raport mniejszości 
- film fabularny, USA 2002, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Tom Cruise, Colin Farrell, 
Neal McDonough

02.25  Wpół do śmierci 2 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Art Camacho, 
wyk. Bill Goldberg, Kurupt, 
Jack Conley

04.10  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1103) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (990) 

- serial
12.50  Tajemnice miłości - serial
13.55  Ukryta prawda (1104) 

- serial
14.55  Ukryta prawda (901) 

- serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  Tajemnice miłości - serial
18.00  Ukryta prawda (991) 

- serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.50  Raport smogowy
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3340) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- dokument
22.45  Superwizjer - info
23.20  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
00.15  Nieobecni - serial
01.20  Nieobecni (10) - serial
02.30  Na granicy światów 

- serial
03.25  Uwaga! - info
03.45  Noc magii - rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

NIEDZIELA 12.12.2021

22:20

KOMEDIA 16

Złe mamuśki
BAD MOMS, USA 2016

Amy Mitchell to w oczach wielu 
rodziców chodzący ideał matki.  
Jest jednak coraz bardziej 
wycieńczona, a na dodatek odkrywa, 
że mąż ją zdradza. Za radą przyjaciółek 
Amy zaczyna korzystać z życia.

CZAS TRWANIA: 100 MINUT

REŻYSERIA: SCOTT MOORE, JON LUCAS

6 
OCENA 

REDAKCJI

FILM SF 12

Faceci w czerni 2
MEN IN BLACK II, USA 2002

Tajni agenci z rządowej instytucji 
do walki z szumowinami z kosmosu 
stają przed kolejnym wyzwaniem. 
Obrzydliwy, wężowaty stwór w skórze 
uwodzicielskiej Serleeny lada chwila 
zniszczy Ziemię.

CZAS TRWANIA: 88 MINUT

REŻYSERIA: BARRY SONNENFELD

7 
OCENA 

REDAKCJI

SOBOTA 11.12.2021

20:10
PIĄTEK 10.12.2021

21:35 

THRILLER 16

Uprowadzona
TAKEN, FRANCJA/USA/WIELKA BRYTANIA 2008

17-letnia Kim, córka emerytowanego 
agenta amerykańskich służb 
specjalnych, wybiera się z przyjaciółką 
do Paryża. Tuż po przybyciu na miejsce 
do ich mieszkania włamuje się kilku 
mężczyzn.

CZAS TRWANIA: 90 MINUT

REŻYSERIA: PIERRE MOREL

7 
OCENA 

REDAKCJI
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PREZENTY DLA MAŁYCH PACJENTÓW 
Uczniowie klasy III LO mątew-

skiego „Chemika” oraz zastępca 
komendanta powiatowego Pań-

stwowej Straży Pożarnej mł. 
bryg. Ireneusz Taraszka, zjawili 

się na Oddziale Dziecięcym Szpi-
tala Powiatowego im. Ludwika 
Błażka w Inowrocławiu. Przy-
nieśli ze sobą prezenty dla ma-
łych pacjentów. W związku 

z reżimem sanitarnym, upo-
minki zostały przekazane 

na ręce Koordynatora Oddziału 
Dziecięcego dr n. med. Kata-

rzyny Kuczmy-Urbanek. 
 

MISTRZYNIE ROSYJSKIEJ KALIGRAFII 
Piękne pisanie to sztuka! W Ze-

spole Szkół Ekonomiczno-Logi-
stycznych odbył się Szkolny 

Konkurs Kaligraficzny Języka 
Rosyjskiego.  Uczestnicy wspa-
niale poradzili sobie z cyrylicą. 

Tekst, jaki trzeba było przepisać, 
okazał się wierszem Fiodora 

Tiutczewa. Laureaci: 1. Klaudia 
Lewandowska, 2. Jagoda Pasz-

kiet, 3. Alicja Kunda. Wyróżnie-
nia: Oliwia Tarsalewska, Ksenia 
Sobecka i Zuzanna Czerwińska. 

 
MUNDUROWI W „KASPRZE” 

Uczniowie z klasy I d (o profilu 
cyberbezpieczeństwo i nowo-
czesne technologie informa-

tyczne) I LO w Inowrocławiu za-
prezentowali się szkolnej spo-

łeczności w swoich nowych uni-
formach. Klasa I d nie jest klasą 
mundurową, powstała w ra-
mach programu „CYBER.MIL 
z klasą” zainicjowanego przez 

MON i realizowanego pod patro-
natem Narodowego Centrum 
Bezpieczeństwa Cyberprze-

strzeni oraz Wojskowej Akademii 
Technicznej. Przy szczególnych 

okazjach uczniowie występować 
będą w specjalnie dla nich zapro-

jektowanych mundurach.

                         KRÓTKO

Jak co roku Święty Mikołaj łu-
dząco podobny do Grzegorza 
Kaczmarka odwiedził małych 
pacjentów oddziału dziecię-
cego szpitala w Inowrocła-
wiu. Pomagały mu Ewelina 
Kempska i Kasia Kaczmarek. 
W tym roku patronat nad ini-
cjatywą objęła Fundacja 
Bądźmy Razem - Łączmy Po-
kolenia. Akcję od lat wspiera 
„Gazeta Pomorska”. 

Grzegorz Kaczmarek przeka-
zał małym pacjentom z od-
działu dziecięcego prezenty, 
które pozyskał od licznych 
sponsorów.  

Wspólnie ze swoimi Śnie-
żynkami - Eweliną Kempską 
i Kasią Kaczmarek - sprawili, 
że na twarzach chorych dzieci 
zagościły piękne uśmiechy. 
Prezenty otrzymali również 
mali pacjenci przebywający 
w dziecięcej izbie przyjęć. 

- Wszystkim bardzo dzię-
kuję za pomoc i wsparcie.  
Akcja była niezwykle udana. 
Rozdaliśmy w poniedziałek 
ponad 50 paczek - podkreśla 
Grzegorz Kaczmarek. 

Paczki były bogate dzięki 
wsparciu Carrefoura oraz ta-
kich osób, jak: Elżbieta Pi-
niewska, Karolina Kaczmarek, 

Andrzej Gorzelańczyk z WSG 
Nieruchomości w Inowrocła-
wiu, Elżbieta Ciszewska, Na-
talia Marnocha i Patrycja Rut-
kowska. 

Warto podkreślić, że 
w przyszłym roku Grzegorz 
Kaczmarek odwiedzi dzieci ze 
szpitala już po raz czterdziesty.                                                    
(NM)  

Prezenty dla dzieci w szpitalu 
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Dobiega końca dodatkowy 
nabór wniosków na doposa-
żenie lub wyposażenie stano-
wiska pracy, jaki ogłosił Po-
wiatowy Urząd Pracy. To już 
ostatnia szansa, aby wystąpić 
o przyznanie wspomnianego 
wsparcia, gdyż środki muszą 
zostać przyznane i rozliczone 
w roku bieżącym. 

Na wyposażenie lub doposaże-
nie stanowiska pracy kierowane 
są osoby, które ukończyły 30 
rok życia. Wsparciem nie będą 
mogły zostać objęte osoby bez-

robotne, które uczestniczyły 
w projekcie w latach 2019-2020. 

Wszystkie dokumenty nie-
zbędne do załatwienia spraw 
w urzędzie opublikowane są 
na stronie internetowej PUP 
w sekcji „Dokumenty do pobra-
nia”. Wniosek wraz z wymaga-
nymi załącznikami należy skła-
dać: za pośrednictwem wortalu 
www.praca.gov.pl, korzystając 
z formularza: Pismo do urzędu 
(PSZ-PU), za pośrednictwem 
platformy www.epuap.gov.pl 
(adres skrytki: /pupino/Skrytka-
ESP), korespondencyjnie lub 

osobiście, pozostawiając doku-
menty w skrzynce podawczej 
(wystawiona w siedzibie urzędu 
- wejście oznaczone literą „B”). 

Dostęp do skrzynki podaw-
czej możliwy jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 
7.30-15.30. 

Szczegółowych informacji 
dotyczących mechanizmu 
wsparcia udzielają pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Inowrocławiu pod numerem 
telefonu 52 35 92 469. Informa-
cje znaleźć można też na stronie 
internetowej PUP.                            (SP) 

Środki na stworzenie stanowiska pracy
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REKLAMA 0010365902

ZARZĄD POWIATU 
INOWROCŁAWSKIEGO

Działając na podstawie § 6 ust. 1 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia  
14 września 2004 r. w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

niniejszym informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 
oraz alei Ratuszowej 38, a także za-
mieszczeniu na stronie internetowej 
Powiatu Inowrocławskiego i w Biulety-
nie Informacji Publicznej Powiatu Ino-
wrocławskiego ogłoszenia o II prze-
targu pisemnym nieograniczonym 
na najem lokalu użytkowego w bu-
dynku Starostwa Powiatowego przy 
ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
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10  GRUDNIA 
1892 - w Łąkocinie urodził się 
Leon Znaniecki, dr med. W la-

tach 1923-1939 pracował 
w Ubezpieczalni Społecznej 

i Szpitalu Powiatowym w Ino-
wrocławiu. Był prezesem To-
warzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, członkiem wielu in-
nych organizacji społecznych 
i politycznych. Zmarł w 1973 r. 

w Gliwicach. 
11  GRUDNIA 

1880 - powstała cukrownia 
w Kruszwicy. 

1976 - w Inowrocławiu oddana 
została do użytku nowa  

szkoła muzyczna. 
12  GRUDNIA 

1976 - w Szymborzu nastąpiło 
otwarcie „Domu Kasprowicza” 
(w 116. rocznicę urodzin poety). 

13  GRUDNIA 
1523 - Andrzej Oporowski 

herbu Sulima został wojewodą 
inowrocławskim. 

1884 - w sali hotelu „Victoria” 
w Inowrocławiu odbyło się ze-
branie założycielskie Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”. 

Sekretarzem wybrano głów-
nego inicjatora Maksymiliana 
Gruszczyńskiego (1861-1940). 
Było to pierwsze gniazdo „So-
koła”  w zaborze pruskim. Nie-
którzy badacze uważają, że po-

wstało ono 3 dni wcześniej. 
1955 - w Solcu Kujawskim uro-
dził się Roman Bäcker - polito-
log, dziekan Wydziału Politolo-
gicznego UMK w Toruniu. Jest 
absolwentem Liceum Jana Ka-

sprowicza w Inowrocławiu. 
1981 - wraz z wprowadzeniem 
stanu wojennego zamarło ofi-
cjalne życie polityczne i kultu-

ralne na Kujawach inowro-
cławskich. Czołowi działacze 
NSZZ „Solidarność” zostali in-
ternowani, inni zaś zmuszeni 
do podpisywania upokarzają-

cych zobowiązań. 
14  GRUDNIA 

1267 - zmarł książę kujawski 
Kazimierz Konradowic  

(ur. około 1211), który około 
1238 roku nadał Inowrocła-

wiowi prawo magdeburskie, 
zadbał o rozwój miasta, spro-

wadził franciszkanów. 
1973 - urodził się Tomasz Ra-

dziński, piłkarz, wychowanek 
Cuiavii Inowrocław, zawodnik 
m.in. Anderlechtu Bruksela, 

Evertonu i Fulham Londyn, re-
prezentant Kanady. W sezonie 

2000/2001 należał do czoło-
wych strzelców Ligi Mistrzów. 

15  GRUDNIA 
1913 - urodził się  Szczepan 
Nowak, rzemieślnik arty-

styczny, znany tenisista sto-
łowy Cuiavii. Zmarł w 1967 r. 

w Inowrocławiu. 
1928 - Apolinary Jankowski  

został prezydentem  
Inowrocławia. 

16  GRUDNIA 
1916 - urodził się Roman Minta, 
właściciel zakładu elektrotech-
nicznego, radny Rady Miejskiej 

w Inowrocławiu, działacz  
społeczny. Zmarł w 2004 r. 

w Inowrocławiu.

                KALENDARIUM 

3 grudnia w I LO w Inowrocła-
wiu odbył się Drużynowy In-
terdyscyplinarny Konkurs 
„Warzywno-owocowy zawrót 
głowy”, adresowany 
do uczniów szkół podstawo-
wych z naszego regionu. 

- Zgromadzenie Ogólne Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych 
ogłosiło rok 2021 Międzynaro-
dowym Rokiem Owoców i Wa-
rzyw. Jest to znakomita okazja 
do podnoszenia świadomości 
na temat roli owoców i warzyw 
w żywieniu każdego czło-
wieka, do prowadzenia eduka-
cji w zakresie korzyści zdrowot-
nych wynikających ze spoży-
wania tych produktów oraz 
do dyskusji na temat przeciw-
działania marnotrawieniu żyw-
ności. Pamiętać należy, że 
owoce i warzywa oraz ich prze-
twory nie tylko stanowią 
ważny element codziennej 
diety i fundament dobrego 
zdrowia, ale ich uprawa to 
także istotny sektor gospodarki 
światowej - informują pracow-
nicy I LO w Inowrocławiu („Ka-
sprowicza”). 

W konkursie „Warzywno-
owocowy zawrót głowy” 
wzięło udział osiem czterooso-
bowych drużyn z klas siód-

mych i ósmych Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Inowrocławiu, 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Ino-
wrocławiu, Szkoły Podstawo-
wej nr 11 w Inowrocławiu, 
Szkoły Podstawowej Integra-

cyjnej w Inowrocławiu, Szkoły 
Podstawowej w Janikowie, 
Szkoły Podstawowej w Strzel-
cach, Katolickiej Szkoły Podsta-
wowej w Inowrocławiu i Szkoły 
Podstawowej im. E. Estkow-

skiego w Pakości. Organizato-
rami konkursu byli: Mariola 
Piasecka (nauczyciel chemii), 
Anna Pędzich-Kuszel (nauczy-
ciel biologii), Maria Owczarz-
Komar (nauczyciel chemii i ję-

zyka angielskiego), Joanna Ko-
nopka-Rydz (nauczyciel biolo-
gii), Tomasz Kosmalski (na-
uczyciel chemii) oraz klasa I c 
medyczna. Współautorkami te-
stów konkursowych były po-
nadto Aleksandra Grzegorska 
(nauczyciel matematyki) 
i Agnieszka Zielińska (nauczy-
ciel języka polskiego). 

Wszyscy uczestnicy zma-
gań wykazali się imponującą 
wiedzą, kreatywnością i deter-
minacją podczas rozwiązywa-
nia zadań. Zadania z zakresu te-
matycznego konkursu łączyły 
zagadnienia z kilku przedmio-
tów nauczanych w szkołach 
podstawowych i miały formę 
rebusów, krzyżówek, zagadek, 
łamigłówek itp. 

Bezkonkurencyjną oka-
zała się reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Janikowie, 
która zdobyła pierwsze miej-
sce. Drugie miejsce wywalczyła 
drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Inowrocławiu, a trze-
cie – Szkoła Podstawowa Inte-
gracyjna w Inowrocławiu. 

Organizatorzy dziękują 
wszystkim uczestnikom oraz 
ich opiekunom za przyjęcie za-
proszenia i aktywny udział 
w zmaganiach konkursowych. 
(DM)  

Warzywno-owocowy konkurs

Ze względu na sytuację epide-
miczną w parafiach Archidie-
cezji Gnieźnieńskiej nie będzie 
tradycyjnej kolędy. 

Kościół katolicki na czas odwie-
dzin duszpasterskich przyjął 
okres po bożonarodzeniowych 
świętach, trwający do 2 lutego. 
Duchowny do kolędy jest zobo-
wiązany na podstawie Kodeksu 
Prawa Kanonicznego. Tymcza-
sem wysoka liczba zakażeń 

na COViD-19 sprawiła, że księża 
po raz drugi nie udadzą się 
do parafian z tradycyjną wizytą 
duszpasterską. 

Istnieje jednak możliwość 
odwiedzenia wiernych w do-
mach przez kapłana w odpo-
wiedzi na indywidualne zapro-
szenie. Poza tym - wzorem po-
przedniego roku - w świąty-
niach odbędą się msze św. dla 
wiernych z poszczególnych ulic 
danej parafii.                                 (SZCZ) 

Nie będzie ponownie 
tradycyjnej kolędy
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Zakład Karny w Inowrocławiu 
uczestniczy w realizacji pro-
gramu prowadzonego przez 
Służbę Więzienną oraz Mini-
sterstwo Sprawiedliwości 
„Kształtowanie postaw oby-
watelskich, proobronnych i pa-
triotycznych młodzieży”. 

Program ma na celu propago-
wanie wśród młodzieży warto-
ści patriotycznych poprzez or-
ganizację szkoleń, a także 
kształtowanie uniwersalnych 
kompetencji społecznych. 

Funkcjonariusze prowa-
dzą prelekcje i dyskusje doty-
czące wydarzeń historycznych 
związanych z danym regionem 
lub prezentują biografię osoby, 
której aktywność związana 
była z propagowaniem postaw 
patriotycznych.        

Funkcjonariusze prowa-
dzą cykl spotkań z uczniami 
inowrocławskiej „Budow-
lanki”. Tym razem odwiedzili 
klasę III. Po cyklu spotkań o te-
matyce ochronnym i obron-
nym nadszedł czas na tema-

tykę penitencjarną. Tym razem 
zajęcia przeprowadzili: por. 
Agnieszka Gollnik – starszy wy-
chowawca działu penitencjar-
nego oraz ppor. Łukasz Lewan-
dowski – starszy wychowawca 
ds. kulturalno oświatowych. 

Omówili na czym polega 
ich codzienna służba. Zwrócili 
szczególną uwagę młodzieży, 
że kara pozbawienia wolności 
wykonywana jest w sposób 
praworządny i z poszanowa-
niem godności człowieka.    
(DM) 

Kształtowanie postaw obywatelskich
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KONTROLOWALI KIEROWCÓW 
Policjanci Wydziału Ruchu 

Drogowego z Inowrocławia ko-
lejny raz prowadzili działania 
polegające na kontroli stanu 
trzeźwości kierowców. Było 

bardzo dobrze. Kontrole, które 
miały miejsce 30 listopada 

w godz. 18-20 na terenie po-
wiatu inowrocławskiego, wy-
padły bardzo dobrze. Mundu-

rowi sprawdzili 225 kierow-
ców. Wszyscy byli bez zastrze-
żeń. Pamiętajmy, że osoba, 

która kieruje w stanie nietrzeź-
wości popełnia przestępstwo. 
Kodeks karny przewiduje za to 
karę do dwóch lat pozbawienia 

wolności. Ponadto kierowca 
pozbywa się prawa jazdy i ma 
zakaz prowadzenia pojazdów 

nawet na kilka lat o czym decy-
duje sąd. 

 
NIE PRZYJĄŁ MANDATU 

W Gniewkowie na ul. Nowej 
policjanci WRD namierzyli ja-

dącego audi, który miał 
na liczniku 102 km/h w terenie 
zabudowanym. W tym obsza-
rze jest ograniczenie do „50”. 
Mundurowi zatrzymali kieru-
jącemu prawo jazdy. Zapropo-
nowali mandat karny i punkty. 
Kierowca odmówił przyjęcia 

mandatu, dlatego sprawą wy-
kroczenia zajmie się sąd. Tam 
bowiem trafi wniosek o ukara-

nie mężczyzny. 
                                                                                                 (DM)

                NA SYGNALE
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2 grudnia nad ranem w Czerni-
kowie (w powiecie toruńskim) 
wóz strażacki zderzył się z sa-
mochodem ciężarowym. W wy-
padku zginęli 29-letnia Ewelina 
Marchlewska (od 2017 roku słu-
żąca m.in. w OSP Gniewkowo) 
i 62-letni Jan Zdzisław Kwiat-
kowski z Czernikowa.  Trzej stra-
żacy zostali ranni. 

Do wypadku doszło po godz. 
5.00 na skrzyżowaniu ul. Sło-
wackiego z Drogą Krajową  

nr 10. Samochód OSP Czerni-
kowo, jadąc alarmowo do po-
żaru sadzy w kominie, zderzył 
się z ciężarówką. Wozem stra-
żackim jechało 5 druhów. Zgi-
nęło dwoje z nich, pozostali zo-
stali ranni i trafili do szpitala. 

Jak poinformował Arka-
diusz Piętak, rzecznik KW 
PSP w Toruniu, dwóch stra-
żaków jadących wozem OSP 
Czernikowo to zawodowi 
strażacy z Komendy Miejskiej 
PSP w Toruniu. Ich stan jest 

stabilny i ich życie nie jest za-
grożone. 

Ewelina niejednokrotnie 
ratowała życie, zdrowie i mie-
nie mieszkańców gminy 
Gniewkowo. Była też żołnie-
rzem, pielęgniarką i ratow-
niczką medyczną.  

Została pośmiertnie od-
znaczona przez ministra spraw 
wewnętrznych i administracji 
Mariusza Kamińskiego złotą 
odznaką „zasłużony dla 
ochrony przeciwpożarowej 

RP”. Szef MON Mariusz Błasz-
czak odznaczył ją brązowym 
medalem „za zasługi dla obron-
ności kraju”.  odznaczona przez 
szefa MON. 

Tragedia poruszyła nie 
tylko strażaków. Do rodziny 
zmarłych druhów i jednostki 
z Czernikowa napływały kon-
dolencje z całego kraju. Pamięć 
zmarłych druhów upamiętnili 
strażacy z wielu zakątków Pol-
ski. W dniu tragedii punktual-
nie o godz. 18 ustawili się 

przed strażnicą i włączyli sy-
reny. 

W poniedziałek w Czerni-
kowie w kościele pw. św. Bartło-
mieja Apostoła przy ul. 3 Maja 13 
odbyły się uroczystości pogrze-
bowe 29-letniej Eweliny. Wzięli 
w nich udział m.in. komendant 
główny PSP nadbryg. Andrzej 
Bartkowiak, prezes Zarządu 
Głównego ZOSP RP Waldemar 
Pawlak, wojewoda Mikołaj Bog-
danowicz i marszałek Piotr Cał-
becki.                                                             (NM)  

Zginęła w tragicznym wypadku

Anita Woźniak, Zuzanna Kara-
siewicz i Fabian Pacholski zwy-
ciężyli w konkursie Straży 
Miejskiej z Inowrocławia „ Pa-
pier, szkło, plastik, bio - w Ino-
wrocławiu segregujemy to”. 

Celem zmagań było promowa-
nie idei segregacji odpadów 
w zakresie prawidłowego po-
stępowania z odpadami komu-
nalnymi, rozwijanie wrażliwo-
ści ekologicznej i artystycznej, 
promocja działań proekologicz-
nych oraz podnoszenie świado-
mości ekologicznej.  

W konkursie należało wy-
konać pracę plastyczną lub fi-
gurkę zachęcającą mieszkań-
ców miasta do segregacji odpa-

dów. Postać miała być wyko-
nana z odpadów selektywnych. 

Konkurs przeprowadzono 
w trzech kategoriach. W grupie 
do 10 lat zwyciężył Fabian Pa-
cholski. Drugi był Kamil Prze-
kwas, a trzecia Hanna Marci-
niak. Wyróżnienia powędro-
wały do Mateusza Grabow-
skiego, Zuzanny Nowak i Olgi 
Dankowskiej. 

W kategorii do 15 lat wy-
grała Zuzanna Karasiewicz, 
przed Julią Selke i Kornelem 
Krzewiną. Wyróżnienia otrzy-
mali Daria Martyńska i Michał 
Frąszczak.  

Wśród uczestników powy-
żej 15 roku życia triumfowała 
Anita Woźniak.                               (DM)    

O segregacji odpadów
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Aż 352 osoby wzięły udział 
w konkursie „Mikołaj w mun-
durze”. Piękne prace zostały 
nagrodzone przez policjantów, 
strażaków, strażników leśnych 
i strażników miejskich. 

Organizatorem mikołajkowej 
inicjatywy profilaktycznej 
były   służby mundurowe, 
które realizują tak ważne za-
dania prewencyjne   skiero-
wane do mieszkańców po-
wiatu inowrocławskiego. 

Uczestnicy mieli za zada-
nie narysować to, jak może wy-

glądać Mikołaj w mundurze, 
pamiętając o tym, że mundur 
noszą różne formacje.  

Dzieci, młodzież, a nawet 
dorośli nie zawiedli. Przysłali aż 
352 prace obrazujące policjan-
tów, leśników, strażaków, straż-
ników miejskich, żolnierzy czy 
marynarzy.   

Laureaci 
Zwycięzcami konkursu zo-
stali: Nina Kalwa, Antoni Pa-
kulski, Anna Modlińska, Klau-
dia Gapa, Dominik Przekwas, 
Jakub Matuszak, Nikola Mu-

siał, Kinga Kubic, Inga 
Jóźwiak, Weronika Sowińska, 
Olga Osińska, Julian Nowak, 
Maja Kaźmierczak, Eleni Bart-
nik, Weronika Pruczkowska, 
Natalia Dziedzic, Aleksandra 
Piątkowska, Agata Czarnecka, 
Kacper Matuszewski, Kalinka 
Różkowska, Weronika Janu-
szewska, Jagoda Urbańska, Ja-
goda Stefańska, Hubert Urbań-
ski, Wojciech Bieganowski. 

Rysunki uczestników nie-
bawem trafią do osób star-
szych na terenie powiatu.        
(DM)

Narysowali Mikołaja w mundurze
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REKLAMA 0010360297

Wójt Gminy Rojewo

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy 

Rojewo oraz na stronie 
internetowej  

www.bip.rojewo.pl  
został zamieszczony  
wykaz nieruchomości 

przeznaczonej  
do dzierżawy położonej 

w obrębie Płonkowo.
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Policjanci z Inowrocławia 
od kilku dni pracują nad sprawą 
skradzionych w Holandii dwóch 
mercedesów.  

Jak dotąd zarzuty w tej 
sprawie usłyszało 1 grudnia 
dwóch mężczyzn, którzy zo-
stali zatrzymani na terenie jed-
nej z firm w gminie Inowro-
cław. Kryminalni, gdy tylko 
uzyskali informację o miejscu 
ukrywania kradzionych pojaz-
dów i potwierdzili, że jest duże 
tego prawdopodobieństwo, 
przystąpili do działań. 

Podczas przeszukania wy-
typowanych adresów tj. firmy 
i skupu złomu ujawnili części 
mercedesa, które faktycznie 
pochodziły od samochodów 
skradzionych z Holandii. Oba 
pojazdy są warte blisko 100 ty-

sięcy złotych. Do sprawy zostali 
zatrzymani wówczas dwaj 
mężczyźni w wieku 40 i 60 lat.  

Po zebraniu dowodów 
obaj też usłyszeli zarzuty pa-
serstwa kradzionych aut i usu-

wania znaków identyfikacyj-
nych pojazdów. 

Kryminalni doprowadzili 
podejrzanych do oskarżyciela, 
który zdecydował, że do czasu 
rozprawy mają zakaz opuszcza-

nia kraju i są objęci policyjnym 
dozorem. Mężczyznom grozi 
kara więzienia do lat pięciu. Po-
licjanci działają dalej, by wykryć 
współsprawców przestępstwa.                                           
(DM)

Odpowiedzą za paserstwo 
kradzionych mercedesów
Kryminalni ujawnili na terenie 
gminy Inowrocław dwa już ro-
zebrane na części mercedesy, 
które zostały skradzione z te-
renu Holandii. Zarzuty w tej roz-
wojowej sprawie usłyszało 
dwóch mężczyzn w wieku 40 
i 60 lat. Grozi im kara do pięciu 
lat pozbawienia wolności.
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Na kwarantannie
Jeśli masz kwarantannę wyko-
naj kilka kliknięć i zainstaluj spe-
cjalną aplikację pod nazwą 
„Kwarantanna domowa”. Uła-
twia ona przejście obowiązko-
wej kwarantanny w warunkach 
domowych.  Aplikacja jest nie 
tylko bezpłatna, ale też działa 
w taki sposób, że potwierdza 
miejsce w którym przebywasz. 

Duża ilość policjantów codzien-
nie kontroluje osoby objęte 
kwarantanną. Każdego dnia 
wspierani są przez Wojska 
Obrony Terytorialnej.  

Na ten moment na terenie 
powiatu inowrocławskiego 
kwarantanną objętych jest po-
nad 2 350 osób. 

- Zasady kwarantanny są 
ściśle określone i obejmują 
m.in. zakaz opuszczania miej-
sca, w którym jest ona odby-
wana. To bardzo ważne, by 
osoby objęte kwarantanną tego 
przestrzegały. To spore wyzwa-
nie dla służb sprawdzić czy 
osoby są w miejscu zamieszka-
nia - informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka z KPP w Inowrocła-
wiu. - Wszystkim życie ułatwić 
może aplikacja „Kwarantanna 
domowa”. Aplikacja dostępna 
jest do pobrania na telefony 
w sklepach Google Play oraz 
App Store. Po kwarantannie 
można ją odinstalować. Zachę-
camy do korzystania z tej apli-
kacji.                                                        (DM)                          

Aby nie zamarzli
Zimowa aura nie jest łaskawa 
dla osób bezdomnych. Niektó-
rzy z nich wybrali taki sposób 
na życie, ale róbmy wszystko, 
by im nie dać zamarznąć. 

Z ofertą pomocową dla osób 
bezdomnych wyruszyli dziel-
nicowi z Komisariatu Policji 
w Kruszwiccy. Działali w tym 
zakresie z pracownikami Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Patrol pomo-
cowy obchodził znajdujące się 
na terenie gminy budynki 
i obiekty. To często opuszczone 
domy, prowizoryczne baraki, 

szopki. Dzielnicowi i pracow-
nicy MGOPS zaglądali tam, 
gdzie mogą przebywać osoby 
bezdomne. 

Za każdym razem napo-
tkane osoby otrzymują nie-
zbędną pomoc i informację, 
gdzie mogą się ogrzać, prze-
spać i otrzymać ciepły posiłek. 
Bezdomni przebywając w róż-
nych miejscach często dogrze-
wają się czym tylko można. To 
może stanowić zagrożenie po-
żarowe. Stąd apel do miesz-
kańców i działania policji 
o zwrócenie uwagi na problem 
bezdomności.                                    (DM)                        
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Oszukana 
przez 
cudzoziemca
Metody oszustów wykraczają 
poza ramy naszej wyobraźni. 
Bywa, że sprawca gra na uczu-
ciach i doprowadza swoją 
ofiarę do „ruiny finansowej”.  

Przykładem tego jest sprawa 
gdy kobieta poznała w interne-
cie „inżyniera z Turcji” i prze-
lała mu kilkadziesiąt tysięcy 
euro. Gotówka zniknęła, a zdję-
cie tureckiego inżyniera oka-
zało się być fotografią „zapoży-
czoną” z sieci. 

Do Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu zgłosiła 
się kobieta, która złożyła zawia-
domienie o oszustwie. Straciła 
swoje oszczędności, które prze-
kazała poznanemu w interne-
cie cudzoziemcowi. 

Inowrocławscy policjanci 
z Wydziału do walki z Przestęp-
czością Gospodarczą i Korupcją 
ustalili, że wizerunek jakim po-
sługiwał się rzekomy inżynier 
to cudzoziemiec, znany malarz, 
pisarz i prezenter telewizyjny. 
Wszystko wskazuje na to, że 
oszust, który założył fałszywy 
profil na jednym z portali spo-
łecznościowych, wykorzystał 
wizerunek znanej osoby tylko 
po to, aby wyłudzić pieniądze.                                                         
(DM)

1 grudnia mundurowi z Pakości 
zauważyli jadącego oplem, 
który nie zastosował się 
do znaku zakazu wjazdu. Poli-
cjanci ruszyli za kierowcą i za-
trzymali go do kontroli. Samo-
chodem kierował 43-letni 
mieszkaniec Inowrocławia. Poli-
cjanci wyczuli od mężczyzny al-
kohol. Badanie stanu trzeźwo-
ści wykazało 0,8 promila alko-
holu w jego organizmie. Patrol 
wówczas zatrzymał mężczyźnie 
prawo jazdy. On sam natomiast 
dostał też wezwanie do stawie-
nia się w pakoskim komisariacie 
celem przesłuchania. Finalnie 
ten mężczyzna usłyszał już za-
rzut kierowania pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości. Grozi mu kara 
do 2 lat pozbawienia wolności. 

Tego samego dnia kierowca 
opla skontaktował się ze swoim 
znajomym, by ten odebrał go 
z policji i zabezpieczył jego samo-
chód. Znajomy faktycznie dotarł 
do komisariatu. Policjanci rozpo-
znali w nim mężczyznę, który ma 
sądowy zakaz kierowania pojaz-
dami ważny do maja 2022 roku. 
42-latek powiedział policjantom, 
że on nie kierował, tylko jeszcze 
ktoś inny go przywiózł. Takim 
tłumaczeniem myślał, że uda mu 
się uniknąć konsekwencji. Było 

wręcz odwrotnie. Dowiedli tego 
dociekliwi policjanci. 

Tego samego dnia po pół-
nocy ta sama służba patrolowa 
na jednej z dróg, od strony Pako-
ści zauważyła forda, a w nim 
za kierownicą tego samego  
42-latka. Policjanci zatrzymali 
samochód do kontroli. Kierowca 
na ich oczach nie tylko złamał 
sądowy zakaz prowadzenia po-
jazdów. Badanie jego stanu 
trzeźwości wykazało, że miał 
ponad promil alkoholu w orga-
nizmie więc trafił do policyjnego 
aresztu. To jednak nie wszystko 
w co się wplątał. 

Następnego dnia pakoscy 
mundurowi przeszukali miej-

sce jego zamieszkania na te-
renie gminy Janikowo. Ujaw-
nili tam środki odurzające 
w postaci: 22,9 grama marihu-
any, 16,65 grama tabletek ecs-
tazy i ponad 168 grama amfe-
taminy. 

Mężczyzna usłyszał już za-
rzuty kierowania w stanie nie-
trzeźwości i naruszenia  sądo-
wego zakazu prowadzenia po-
jazdów. 3 grudnia decyzję o trzy-
miesięcznym areszcie podjął 
inowrocławski sąd. Teraz podej-
rzanemu grozi kara do 5 lat wię-
zienia za przestępstwa drogowe. 
Dużo więcej, bo do lat 10, grozi 
mu za posiadanie znacznej ilo-
ści narkotyków.                              (DM)                              

Na trzy miesiące do aresztu  
trafił 42-letni mieszkaniec gminy 
Janikowo. Poproszony o przy-
sługę sam wpędził się w kłopoty. 
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Usłyszał już dwa z wielu zarzutów
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Jedynym niepokonanym ze-
społem jest KKS Inowrocław.  

Wyniki 
Draft Team - Oldbojsy 76:56 
(26:9, 15:18, 16:18, 19:11), Jan 
Mieszkowski 19 (3), Dominik 
Augustyniak 18 (1), Marcin 
Oliwkowski 10, Michał Garbin 
7, Paweł Tomkiewicz 6 (1), Bar-
tosz Kolczyński 5, Rafał Pila-
chowski 5, Jakub Ziółkowski 2, 
Michał Willamowski 2, Łukasz 
Poturalski 2, Jakub Burdak 0 - 
Piotr Wiśniewski 30, Maciej Ba-
ranowski 11 (2), Bartosz Mróz 6, 
Bartosz Pilarczyk 3, Radosław 
Buzała 2, Szymon Pawlak 2, 
Piotr Stęk 2, Mariusz Marula 0;  

Jedna Miłość Inowrocław - 
Violinex 84:51 (17:18, 25:7, 21:6, 
21:20), Marcin Sikora 42 (7), Ro-
bert Matuszak 17 (1), Krzysztof 
Zmudziński 11, Emilian Tom-
czak 10, Przemysław Nawrocki 
4 - Zbigniew Śmiejkowski 15 (1), 
Marek Śmiejkowski 13 (1), Jacek 
Lewandowski 10, Wojciech Kla-
rys 8, Mikołaj Śmiejkowski 3 (1), 
Jarosław Klarys 2, Piotr Śmiej-
kowski 0;   

Solno - Praziomki 105:47 
(21:18, 24:6, 29:12, 31:11), Ama-

deusz Włodarski 23 (3), Krzysz-
tof Tomasik 21 (2), Damian Szał-
kiewicz 13 (1), Mateusz Walczak 
12 (2), Krystian Woźniak 11 (3), 
Adam Laskowski 8, Łukasz Si-
tarczyk 7, Paweł Waliszewski 6, 
Kacper Buszkiewicz 4 - Tomasz 
Pytyński 22 (1), Marcin Chmie-
lewski 7 (1), Krzysztof Grajek 6, 
Michał Mierzwicki 5 (1), Mate-
usz Tuszyński 5 (1), Jakub 
Frontczak 2; 

KKS Inowrocław - Pogoń II 
Mogilno 20:0 (walkower). 

Plan gier 
12 grudnia: KKS Inowrocław - 
Draft Team (godz. 15), Solno - 
Pogoń II (16.30), Oldbojsy - 
Jedna Miłość (18), Violinex - 
Praziomki (19.30). 

19 grudnia: Pogoń II - Violi-
nex (godz. 15), Jedna Miłość - 
Praziomki (16.30), Draft Team - 

Solno (18), Oldbojsy - KKS Ino-
wrocław (19.30). Mecze odby-
wają się w hali OSiR przy ulicy 
Rakowicza w Mątwach.  

Tabela 
Po czterech kolejkach: 1.  KKS 
Inowrocław 8 pkt, 2. Jedna Mi-
łość 7, 3. Oldbojsy 7, 4. Solno 6, 
5. Pogoń II Mogilno 5, 6. Draft 
Team 5, 7. Praziomki 5, 8. Violi-
nex 4.                                                      (DM)  

Gry w OSiR Basket Lidze 
W czwartej kolejce rywalizo-
wali uczestnicy OSiR Basket 
Ligi w Inowrocławiu. 

Przegrana Noteci
KSK Ciech Noteć Inowrocław 
przegrała na wyjeździe z  Enea 
Basketem Poznań w meczu 
dwóch czołowych zespołów 
w koszykarskiej drugiej lidze 
(grupie A). To dopiero druga 
przegrana zespołu kierowanego 
przez Piotra Wiśniewskiego. 

ENEA BASKET  
- KSK CIECH NOTEĆ  
88:74 (26:12, 13:25, 23:21, 26:16) 
 
SKLEP POLSKI MKK: Michał 
Wielechowski 17 (2), Dawid 
Bręk 16 (3), Jakub Simon 15, Jan 
Nowicki 11 (1), Patryk Stankow-
ski 6 oraz Igor Maćkowiak 10 
(2), Jan Jakubiak 8, Mateusz Ja-
kubiak 5, Marcin Puchalski 0, 
Oliwier Szczepański 0.   
KSK CIECH NOTEĆ: Mateusz 
Marciniak 24 (7), Mikołaj Grod 
18 (2), Aleksander Filipiak 11 (1), 
Jakub Kondraciuk 9 (1), Mate-
usz Stańczuk 2 oraz Marcin Ma-

jer 10, Patryk Bielecki 0, Krzysz-
tof Kozłowski, Tomasz Kret-
kowski 0, Dmitrij Żełudok 0.  

Inne wyniki 
Enea Astoria II Bydgoszcz - SMS 
PZKosz Władysławowo 76:88, 
Miasto Zakochanych Chełmno 
- Sokół Międzychód 72:139, MKK 
Pyra Szkoła Gortata Poznań - 
AZS UMK Transbruk Toruń 
75;66, TS Basket Poznań - AMW 
Asseco Arka II Gdynia 74:69, 
Sklep Polski MKK Gniezno - Tar-
novia Tarnowo Podgórne 78:75, 
Ogniwo Szczecin - AZS Politech-
nika Gdańsk 72:71. Pauzował 
Trefl II Sopot.      

Czołówka tabeli 
1. Sokół 22 punkty, 2. KSK Ciech 
Noteć 22, 3. Enea Basket 21,  
4. MKK 21, 5. AMW 20, 6. Tarno-
via 20, 7. Myra 20. W niedzielę 
o godz. 17 Noteć będzie podejmo-
wać Ogniwo (godz. 17).              (DM)     
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Rozgrywki adresowane były 
do uczniów szkół ponadpodsta-
wowych, czyli przyszłych stu-
dentów. Na pięciu akademic-
kich obiektach w stolicy starto-
wało 350 uczniów zawodników. 
Zmagania rozgrywane były 
w pięciu dyscyplinach: futsalu 
chłopców, siatkówce, koszy-
kówce, tenisie stołowym i na er-
gometrze wioślarskim.  

Inowrocław reprezento-
wały siatkarki Konopy. 

- Wyjazd na turniej stał 
pod wielkim znakiem zapyta-
nia. Biliśmy się z myślami, ale 
ostatecznie podjęliśmy decyzję 
o wyjeździe do Warszawy - 
mówi trener Ryszard Dreliszak. 
Szkoleniowiec i jego pod-
opieczne nie mogły bowiem 
wziąć udział w ceremonii po-
grzebowej byłego siatkarza Ko-
nopy Krzysztofa Pańki.  

- W piątek po wygraniu 
dwóch meczów w ramach roz-
grywek o mistrzostwo powiatu 
wsiedliśmy do busa i pojechali-
śmy walczyć pod siatką w sto-
licy - relacjonuje trener Dreli-
szak. - Sobotnie zmagania nie 

należały do udanych. Już 
w pierwszej potyczce spotkali-
śmy się z IX LO w Opolu, a do-
kładniej szkołą bazową ekstra-
klasowego zespołu Eco 
Uni Opole. Dostaliśmy solidną 
lekcję przegrywając 9:25 i 9:25. 
W drugim meczu dziewczyny 
grały bardzo dobrze, ale nie wy-
starczyło to na pokonanie za-

wodniczek II LO w Świdniku. 
Przegraliśmy 0:2 w setach do 20 
i 23. Popołudnie spędzone 
na zwiedzaniu starówki zaowo-
cowało pozytywnym nastawie-
niem na niedzielne mecze. 

Siatkarki Konopy wygrały 
z X LO w Katowicach 2:0 ( 25:17, 
25:15) i V LO z Warszawy 2:0 
(25:15, 25:16). Zajęły trzecie 

miejsce. W barwach Konopy 
grały: Wiktoria Gmurska , Zu-
zanna Szczepaniak, Julia Gło-
dek, Agnieszka Dreliszak, Mar-
tyna Pobłocka, Katarzyna Ocza-
chowska, Amelia Lewicka, Na-
talia Świerska, Angelika Dreli-
szak, Dominika Budner. Najle-
piej punktującą zawodniczką 
była Wiktoria Gmurska.        (DM)                                           

Brązowy medal siatkarek
Siatkarki II LO w Inowrocławiu 
(Konopy) zdobyły brązowy 
medal w Ogólnopolskim Finale 
Turnieju „Z SKS-u do AZS-u”, 
który odbył się w Warszawie.
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Kids Igrzyska
27 listopada w hali w Kruszwicy 
odbyły się lekkoatletyczne Kids 
Igrzyska dla dzieci urodzonych 
w 2011 roku i młodszych. Organi-
zatorem zawodów było Kru-
szwickie Stowarzyszenie LZS. 

Uczniowie rywalizowali w kilku 
konkurencjach lekkoatletycz-
nych: biegu na 30 metrów ze 
startu wysokiego, biegu na 200 
m, biegu wytrzymałościowym 
przez 4 minuty, skoku w dal (trzy 
skoki z odbicia obunóż), rzucie 
piłką lekarska 1 kg w tył przez 
plecy, sztafecie 4x100 m (dwie 
dziewczynki i dwóch chłopców). 

Zwycięzcami zostali: Beata 
Szczupak (SP Sławsk Wielki), 
Paula Wawrzyniak (SP Wola Wa-
powska), Jagoda Marcińska (SP 1 

Kruszwica), Wojtek Bieganow-
ski w dwóch konkurencjach (SP 
Rusinowo), Marcel Sawczuk (SP 
1 Kruszwica), Nina Wawer (SP 2 
Kruszwica), Izabela Kowalska, 
Lena Kułacz w dwóch konkuren-
cjach, Feliks Szymański, Seba-
stian Kruk (wszyscy SP 1 Kru-
szwica), Tomasz Pacia w dwóch 
konkurencjach (KS LZS Kru-
szwica), Nadia Majer, Paweł Do-
ligalski (oboje SP 1 Kruszwica), 
Piotr Jędrzejczak, Adam Wit-
czak, Nina Marcinkowska (wszy-
scy SP 2 Kruszwica), Paula Waw-
rzyniak (SP Wola Wapowska), 
Magdalena Szczupak (SP Sławsk 
Wielki), Agnieszka Korcz, Kacper 
Kornacki (oboje SP 1 Kruszwica), 
Gosia Śniegowska (SP 2 Kru-
szwica).                                                        (DM)
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Kujawa jest wychowankiem 
Polonii. Jako nastolatek trafił 
do Warty Poznań i Pogoni 
Szczecin. W barwach „Portow-
ców” nie rozegrał jednak żad-
nego meczu w ekstraklasie. 
Od trzech lat ponownie gra 
w Środzie Wielkopolskiej. 

Janikowianie 10 stycznia 
wrócą z urlopów i rozpoczną 
przygotowania do rundy wio-

sennej. Rozegrają siedem spa-
ringów. Zmierzą się z Pogonią 
Mogilno (22 stycznia), Lechem 
II Poznań (29 stycznia), Unią 
Solec Kujawski (5 lutego), Wło-
cłavią Włocławek (12 lutego), 
Cuiavią Inowrocław (19 lutego) 
i Zawiszą Bydgoszcz (26 lu-
tego). Do ustalenia pozostaje 
mecz kontrolny zaplanowany 
wstępnie na 5 marca.  

Po osiemnastu kolejkach 
piłkarze Unii zajmują piąte 
miejsce w tabeli grupy drugiej 
trzeciej ligi. Tracą dziewięć 
punktów do lidera - Olimpii 
Grudziądz. Do drugiej ligi 
awansuje tylko zwycięzca roz-
grywek.                                                  (DM)          

Kujawa w Unii

23-letni pomocnik Polonii 
Środa Wielkopolska Jędrzej 
Kujawa został nowym piłka-
rzem trzecioligowej Unii Jani-
kowo. Do 10 stycznia pod-
opieczni Piotra Klepczarka 
przebywają na urlopach.

Dwór już na czele
Faworyt rozgrywer Dwór Bie-
siadny jest liderem halowej ligi 
piłkarskiej w Rojewie.  

Wyniki 
JKS Amnezja Jasice - OSP Ro-
jewo 3:3, Marcin Klawczyński 
2, Kamil Bołka - Cezary Fryza, 
Igor Matyszewski i samobój-
cza, Power Team - EFCE Dżor-
dże 3:1, Arkadiusz Czajka 2, 
Maciej Poświatowski - Adam 
Barczak, Zimny Lech Liszkowo 
- Waleczni Płonkówko 7:3, Ty-
beriusz Głogowski 2, Marcin 
Kośka 2, Kacper Dragon 2, Ro-
bert Matyjasz - Marcin Wijata 
2, Bartłomiej Grzegrzółka, 
Dwór Biesiadny Rojewo - Po-

goń Bydło 3:0 (walkower) - gra-
cze Pogoni nie przyjechali 
na zawody.  

Tabela 
1. Dwór Biesiadny 15 punktów, 
2. Zimny Lech Liszkowo 12,  
3. Waleczni Płonkówko 9, 4. Po-
wer Team 9, 5. OSP Rojewo 7,  
6. EFCE Dżordże 6, 7. JKS Am-
nezja Jaksice 1, 8. Pogoń 0. 

Najlepsi strzelcy 
Marcin Wijata (Płonkówko) 14 
goli, Mikołaj Ciejek (Dwór Bie-
siadny) 10, Patryk Graczyk 
(EFCE Dżordże) 9, Maciej Po-
światowski (Power Team), Ce-
zary Fryza (OSP) po 8.             (DM)                                  
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Mikołajkowe biegi
W Inowrocławiu odbyły się 
dwa mikołajkowe biegi dla 
dzieci i dorosłych. 

Dla dzieci ze szpitala 
2 grudnia w Solankach spora 
grupa sportowców startowała 
w „Biegu Mikołajkowym” dla 
dzieci z oddziału dziecięcego 
powiatowego szpitala w Ino-
wrocławiu. Uczestnicy poko-
nali pięciokilometrową trasę. 

Wejściówką do udziału 
w biegu był drobny prezent dla 
najmłodszych: maskotki, 
kredki, biszkopty, malowanki, 
bloki rysunkowe, książeczki, 
słodycze. Organizatorami cha-
rytatywnych zmagań byli Marta 
Sylwestruk i Łukasz Zdrojewski. 

Dla najmłodszych 
W poniedziałek na Stadionie 
Miejskim w Inowrocławiu od-
były się „Mikołajkowe biegi dla 
dzieci”. Rywalizowało blisko 
200 przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych.   

Wszyscy młodzi biegacze 
otrzymali od OSiR specjalne 
świąteczne czapki i pokonali 
w nich dystans. Maluchy biegły 
wraz z sympatycznym broda-
czem, a na starsze dzieci Święty 
Mikołaj czekał na mecie.   

Najmłodsi rozgrzewali się 
ciepłą herbatą, nie zabrakło też 
słodyczy. Wrócili do domów 
z upominkami, sportowymi 
workami z mikołajkowym mo-
tywem.                                                         (DM)                  
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