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Było to pierwsze spotkanie w ramach cy-
klu konsultacyjnego w województwie. 
Wzięli w nim udział włodarze gmin z te-
renu Powiatu Inowrocławskiego, przed-
stawiciele Województwa Kujawsko-Po-
morskiego oraz powiatów: mogileń-
skiego, radziejowskiego i żnińskiego. 

- Turystyka rowerowa to sport, eko-
logia i zdrowie, a więc dziedziny, na któ-
rych rozwoju zależy nam wszystkim. 
Dlatego należy prowadzić działania, 
które skutkować będą rozbudową sieci 
ścieżek dla jednośladów – podkreśla 
Wiesława Pawłowska. 

Starosta przypomniała, że Powiat 
Inowrocławski przygotował koncepcję 
budowy zintegrowanego systemu tras 
we współpracy ze wszystkim samorzą-
dami z terenu naszego Powiatu. 

- Jej celem jest zapewnienie spój-
nego systemu ścieżek rowerowych 
na terenie Powiatu Inowrocławskiego. 
Projekty, które zostaną przygotowane 
w oparciu o tę koncepcję oraz pod wa-
runkiem pozyskania dofinansowania 

zewnętrznego, przyczynią się do likwi-
dacji luk w istniejącej infrastrukturze ro-
werowej – podkreśla Starosta. Projekt 
zakłada szacunkowe koszty wynoszące 
ponad 330 mln zł, w tym w pasach dróg 
powiatowych 190 mln zł. Łączny kilo-
metraż docelowej infrastruktury rowe-
rowej na terenie Powiatu Inowrocław-
skiego wyniósłby ponad 460 km. 

Podczas spotkania Urząd Marszał-
kowski przedstawił założenia projektu 
rozbudowy infrastruktury rowerowej 
w województwie kujawsko-pomorskim 
i efekty działań z zakresu budowy dróg 
rowerowych objętych wsparciem na re-
alizację przedsięwzięć z zakresu niskiej 
emisji oraz budowy dróg dla rowerów 
przy drogach wojewódzkich. 

Przedstawiono sieć powiązań dróg 
rowerowych oraz planowane działania 
finansowane z funduszy europejskich 
i innych źródeł oraz przekazano infor-
mację na temat połączenia ścieżkami ro-
werowymi pięciu miast prezydenckich. 
Zidentyfikowano tzw. białe plamy w za-

kresie ścieżek rowerowych w powiecie 
inowrocławskim, mogileńskim, radzie-
jowskim i żnińskim, możliwe do finan-
sowania w nowej unijnej perspektywie 
finansowej. 

Urząd Marszałkowski, który zorga-
nizował spotkanie, zarekomendował 
do dofinansowania ponad 188 km odcin-
ków ścieżek rowerowych w wojewódz-
twie, w tym 33,2 km łącznie na terenie 
powiatów: inowrocławskiego, mogileń-
skiego, radziejowskiego i żnińskiego. 

W Powiecie Inowrocławskim są to 
następujące odcinki ścieżek rowero-
wych: wzdłuż drogi od Tupadeł do Ko-
bylnik (5,1 km - połączy Inowrocław i Kru-
szwicę), od Pakości do Inowrocławia (8,8 
km), od Inowrocławia do Gniewkowa (3,1 
km - połączy Inowrocław z Toruniem). 

- Samorządowcy podkreślali, iż ich 
potrzeby są dużo większe aniżeli do-
stępne środki zewnętrzne, w tym euro-
pejskie. Teraz każdy z samorządów 
musi ponownie zidentyfikować swoje 
potrzeby w zakresie ścieżek rowero-
wych z punktu widzenia propozycji Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego 
i możliwości ich finansowania – mówi 
Naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowa-
nia Inwestycji i Inicjatyw Europejskich 

Starostwa Powiatowego Joanna Kuchta. 
We wtorkowym spotkaniu udział 
wzięli także Wicemarszałek Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego Zbi-
gniew Sosnowski oraz przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego: Dyrektor 
Departamentu Infrastruktury Drogo-

wej Mirosław Graczyk, Naczelnik Wy-
działu Organizacji i Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego Grzegorz Piątek, 
Dyrektor Departamentu Sportu i Tu-
rystyki Marcin Drogorób oraz Kierow-
nik Biura Polityki Terytorialnej i Rewi-
talizacji Damian Openchowski.

O POWIATOWYCH ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

FO
T.

 S
TA

RO
ST

W
O

 P
O

W
IA

TO
W

E

Rozwojowi sieci tras dla jednośladów była poświęcona debata, która od-
była się kilka dni temu w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu. Go-
spodarz spotkania, Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska pod-
kreśliła, że ścieżki rowerowe to jeden z priorytetów inwestycyjnych.
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W drugiej połowie paździer-
nika Powiat Inowrocławski 
zorganizuje nasadzenie no-
wego lasu w Chlewiskach 
w Gminie Dąbrowa Biskupia. 

Kilka dni temu inicjatorka pro-
jektu - Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska spotkała się 
w terenie z przedstawicielami Le-
śnictwa Rejna, Zespołu Szkół We-
terynaryjno-Przyrodniczych 
w Kobylnikach i pracownikami 
starostwa, aby omówić szczegóły. 

Powiat Inowrocławski jest 
terenem, na którym notuje się 
najniższe opady atmosferyczne 
w Europie. To także obszar Pol-
ski dotknięty największą suszą. 
Lasy natomiast zwiększają natu-
ralną retencję wody w terenie. 
Drzewa wchłaniają nadmiar 
wody deszczowej, zapobiegają 
jej szybkiemu spływaniu. 

W okresach suchych mogą rów-
nież pomóc w zapewnieniu czy-
stej wody i łagodzą skutki suszy. 

Powierzchnia zalesienia ma 
wynieść blisko hektar, a wśród 
drzew głównie królować będzie 
sosna zwyczajna w ilości 5680 
sztuk oraz brzoza brodawkowata 
(1080 sztuk). Pojawi się również 
kilka gatunków innych drzew ta-
kich jak klon zwyczajny  
(45 sztuk), lipa drobnolistna (45), 
jarząb pospolity (20), olsza szara 
(20), róża fałdziastolistna (20) czy 
dereń świdwa (20). Grunt, któ-
rym zarządza starosta pochodzi 
z zasobów Skarbu Państwa. 

- Nie mieliśmy takiej działki 
w naszych zasobach, a te które 
były dostępne, są zbyt wysokiej 
klasy bonitacyjnej, dlatego wy-
stąpiliśmy do wojewody o zgodę 
na nasadzenia właśnie w Chle-
wiskach. Są to grunty VI klasy – 

nieprzydatne rolniczo. Chciała-
bym, aby zaangażowali się w tę 
jesienną akcję wszyscy chętni 
mieszkańcy powiatu, ucznio-
wie, rolnicy. Jeśli każdy posadzi 
około 30 drzew, to zakończymy 
pracę w jeden dzień. Postaramy 
się go uatrakcyjnić organizując 
przy okazji grill i pieczenie ziem-
niaków – zapowiada Starosta. 

Sadzenie drzewek poprze-
dzi orka pługiem leśnym. - Cie-
szę się, że Powiat planuje także 
ogrodzenie tego terenu, bo 
młode drzewka mogłyby być 
podgryzane przez zwierzęta le-
śne. Szczególnie domieszkowe 
gatunki liściaste byłyby zagro-
żone - mów Mariusz Bielicki p.o. 
leśniczego w Leśnictwie Rejna. 

W akcji sadzenia lasu bę-
dzie mógł wziąć udział każdy 
mieszkaniec Powiatu Inowro-
cławskiego.

ZDROWOTNY REJS 

Inowrocławianka Ewa Za-
miara uczestniczyła wraz 

z załogą OnkoRejsu w wypra-
wie na trasie z holenderskiego 

Scheveningen do francu-
skiego Cherbourga. Żeglarska 
przygoda jest dla niej dowo-
dem na to, że mimo choroby 
można żyć aktywnie oraz re-

alizować swoje plany i marze-
nia. Wiarą we własne siły  

i nadzieją na powrót  
do normalności po chorobie 
stara się zarażać też innych. 
Wyprawę wspierał Powiat 

Inowrocławski. 
 

POŻEGNANIE LATA 

Na Orliku w inowrocławskich 
Mątwach odbył się festyn 

na pożegnanie lata dla dzieci 
i młodzieży organizowany 

pod patronatem Starosty Ino-
wrocławskiego Wiesławy 

Pawłowskiej. Atrakcji przygo-
towanych przez Powiat Ino-
wrocławski wspólnie z Radą 

Osiedla Mątwy było mnó-
stwo. Można było wykonać 

tatuaże, tańczyć zumbę, zjeść 
kiełbaski z grilla. W programie 

znajdował się także mecz 
dzieci z rodzicami. 

 
ŚPIEWANIE NAD MORZEM 

Towarzystwo Śpiewu Halka 
uczestniczyło w warsztatach 

chóralnych w Międzyzdro-
jach, promując Powiat Ino-
wrocławski. Chórzyści dali 
też mały koncert w tamtej-
szym kościele pw św. Piotra 

Apostoła.

                          KRÓTKO

RREDAKTOR PROWADZĄCY 
 
Maciej Drabikowski  tel. 607 999 994 
drabikowskimaciej@gmail.com 
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Okazale zaprezentował się 
Powiat Inowrocławski pod-
czas Dożynek Wojewódzkich 
w Kruszynie pod Włocław-
kiem. Medalowe miejsce 
w konkursie zdobyła potrawa 
przygotowana przez Olsze-
wice, a wieniec z Jacewa zdo-
był wiele pochlebnych ocen. 

Setki ludzi odwiedziło powia-
towe stoisko na niedzielnej im-
prezie. Zachwyt wielu wzbu-
dzał pomysł na zaprezentowa-
nie niektórych potraw, które 
przygotowały panie z KGW Ol-
szewice - Beata Szafrańska, Ewa 
Leszczuk, Urszula Spała, Anna 
Szafrańska-Woźniak, Magda-
lena Kałamaja, Olga Kołpal, Bo-
gumiła Pniewska, Ilona Do-
brzańska i Danuta Szproch. 

Na stole były szczupak so-
sem muśnięty, sandacz w gala-
recie, czarnina, leczo wegeta-
riańskie, rolada szpinakowa 
z łososiem i mnóstwo innych 
smakołyków. Do tego wiele ma-
teriałów promocyjnych Po-
wiatu Inowrocławskiego. 

Olszewice wzięły także 
udział w konkursie „Kwaśne 
i przaśne potrawy żniwne”. 
Ślepy śledź przygotowany przez 
panie do konkursu zdobył trze-
cie miejsce! - Potrwa pyszna, 
prosta i tania - zachęca do przy-
rządzenia Beata Szafrańska. 

Także wieniec konkur-
sowy, przygotowany przez So-
łectwo Jacewo, przyciągał 
uwagę. Został wykonany przez 
panie: sołtys Krystynę Wy-
socką, Sławomirę Kroczyk 
i Edytę Szczupaj.  

Po dożynkach przyjechał 
do Inowrocławia i można go po-
dziwiać w powiatowym mu-
zeum. Zachęcamy, bo to praw-
dziwe dzieło sztuki ludowej! 

W środę z paniami z Olsze-
wic i Jacewa spotkała się Staro-
sta Inowrocławski Wiesława 
Pawłowska. 

Marszałek Województwa 
Piotr Całbecki poinformował 
w niedzielę, że przyszłoroczne 

Dożynki Wojewódzkie, Powia-
towe i Miejsko-Gminne od-
będą się w Inowrocławiu. 

Obecni na imprezie Wice-
prezydent Inowrocławia Woj-
ciech Piniewski i Członek Za-
rządu Powiatu Włodzimierz Fi-
gas odbierający nominację za-
pewnili, że godnie podejmą 
wszystkich gości. 

Mieszkańców powiatu 
czekają kolejne święta plonów. 
Jutro w Złotnikach Kujawskich 
dożynki rozpoczną się o 15.30 
mszą świętą. Gwiazdą będzie 
zespół Enej, który zagra o 21. 
W niedzielę w Rojewie msza 
święta o 13. O 19 na scenie po-
jawi się grupa Top One.

ŚLEPY ŚLEDŹ NA MEDAL!
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Jutro po południu inowro-
cławskie Solanki rozbrzmie-
wać będą poezją. W ramach 
Narodowego Czytania pre-
zentowane będą „Ballady 
i romanse” Adama Mickie-
wicza. 

„Czucie i wiara silniej mówi 
do mnie, niż mędrca szkiełko 
i oko”, „Miej serce i patrzaj 
w serce”, „Zbrodnia to niesły-
chana, pani zabija pana” – któż 
nie zna tych fragmentów, które 
wpisały się do kanonu polskiej 
literatury. 

W sobotę od godz. 14.30 
w pobliżu mostku w Solan-
kach będzie można posłu-
chać „Ballad i romansów” 
na żywo.  

Najpierw wystąpią 
uczniowie z Młodzieżowego 
Domu Kultury im. Janusza 
Korczaka, następnie samo-
rządowcy i przedstawiciele 
kultury, w tym m.in. Starosta 
Wiesława Pawłowska i Dy-
rektor Muzeum Marcin Woź-
niak, a około 15.30 zaprezen-
towany zostanie montaż 
słowno-muzyczny w wyko-
naniu Wandy i Eugeniusza 
Rzyskich. 

W trakcie trwania wyda-
rzenia zaplanowano również 
kiermasz książek, wykony-
wanie zdjęć ze specjalną 
ramką do selfie oraz stemplo-
wanie egzemplarzy „Ballad 
i romansów” przy użyciu pa-
miątkowej pieczęci.

BALLADY I ROMANSE
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Wystawa poświęcona 100-le-
ciu Cuiavii Inowrocław zosta-
nie otwarta w najbliższy 
czwartek w powiatowym Mu-
zeum im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu.  

Grający obecnie w czwartej li-
dze klub trwale zapisał się w hi-
storii nie tylko sportu, ale ca-
łego regionu. W latach między-
wojennych piłkarze Cuiavii 
grali już w najwyższych roz-
grywkach wojewódzkich, 
a po wojnie ich supremacja 
w regionie nie podlegała dys-

kusji (zdjęcie sprzed meczu 
z Legią Warszawa w latach 60). 

Futbol nie był jednak je-
dyną dyscypliną uprawianą 
w Cuiavii. Występowali tam 
z powodzeniem pięściarze 
(brązowy medal w drużyno-
wych Mistrzostwach Polski 
w latach 30.), siatkarze, piłka-
rze ręczni, lekkoatleci, a nawet 
żużlowcy. 

Zapraszamy na wystawę 
do Muzeum im. Jana Kasprowi-
cza przy ul. Solankowej 
w czwartek, 8 września o godz. 
14.00.

WIEK K.S. CUIAVIA
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To miało być wydarzenie, 
o którym będzie mówiło 
się tygodniami. Tak też się 
stało. Dożynki Archidiece-
zjalno-Powiatowo-Gminne 
udowodniły, że można 
przygotować imprezę 
 z rozmachem - ale bez 
zadęcia, z szacunkiem  
dla rolników - jednak 
czasem w żartobliwym 
tonie. Tysiące osób, które 
przewinęły się przez ko-
ściół i stadion w Janikowie, 
niewątpliwie to potwier-
dzą.

Udane święto plonów było  
w ostatnich dniach głównym 
tematem rozmów, choć - co 
zrozumiałe - głównie w rol-
niczych rodzinach. Było uro-
czyście w kościele, pięknie 
podczas prezentacji wieńców 
i oglądaniu stoisk, smacznie  
w trakcie konsumpcji oraz we-
soło w czasie konkursów.

Obchody dożynkowe roz-
poczęły się w kościele pw. bł. 
Michała Kozala. Eucharystii 
przewodniczył Prymas Polski 
Arcybiskup Wojciech Polak Me-
tropolita Gnieźnieński.

- Jesteśmy zaszczyceni 
i jest nam niezmiernie miło, że 
Ksiądz Prymas wybrał nasze 
miasto, aby modlić się za rolni-
ków i dziękować Panu Bogu za 
tegoroczne zbiory, dzięki któ-
rym nie zabraknie nam chleba. 
Rolnicy to ludzie ciężkiej pracy, 
ale i ludzie dziękczynienia – po-
wiedzieli gospodarze dożynek 

Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska i Burmistrz 
Janikowa Andrzej Brzeziński.

- Nie zabraknie nam chle-
ba i nie może zabraknąć, gdy 
jego dzielenie nie będzie w rę-
kach spekulantów, którzy wy-
korzystując trudną sytuację 
i niepewność związaną z in-
flacją, będą dyktować ceny dla 
chęci łatwego zysku. Złożone 
są z pewnością mechanizmy 
wzrostu cen żywności i obiek-
tywnie wiele jest czynników, 
które mają na nie wpływ, ale 
w tym wszystkim potrzeba ja-
kiejś elementarnej uczciwości, 
aby trudny czas, który prze-
żywamy, nie stał się okazją do 
wzbogacenia jednych kosztem 
drugich. Nie zabraknie nam 
chleba i nie może zabraknąć, 
gdy lepiej zrozumiemy, że żyw-
ności nie wolno marnować, bo 

żywność, którą się wyrzuca, 
jest niejako żywnością kradzio-
ną ze stołu ubogich - mówił 
w homilii Prymas Polski Woj-
ciech Polak.

We mszy świętej uczestni-
czyli również Poseł Jan Szopiń-
ski, Wojewoda Kujawsko-Po-
morski Mikołaj Bogdanowicz, 
Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego Elżbieta Piniewska, 
Starosta Mogileński Tomasz 
Krzesiński, Przewodniczący 
Rady Powiatu Inowrocławskie-
go Marek Mieszko Gerus i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Janikowie Grzegorz Czerwiń-
ski, członkowie Zarządu Po-
wiatu Inowrocławskiego: Wło-
dzimierz Figas i Jacek Zalesiak, 
przedstawiciele miast z terenu 
Archidiecezji, burmistrzowie 
i wójtowie miast i gmin Powia-

tu Inowrocławskiego, prze-
wodniczący rad samorządów 
z naszego powiatu, radni po-
wiatowi i gminni. 

Obecni byli też duchowni 
z terenu całej Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej, sołtysi, przed-
siębiorcy, przedstawiciele 
spółek komunalnych i służb 
mundurowych, dyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych, 
instytucji kultury, a przede 
wszystkim rolnicy, hodow-
cy, sadownicy, pszczelarze, 
przedsiębiorcy z branży rolni-
czej oraz mieszkańcy i poczty 
sztandarowe szkół oraz insty-
tucji. 

Starostowie dożynkowi Wio-
letta Klupczyńska i Krzysztof 
Błachowiak ofiarowali Pryma-
sowi chleb dożynkowy, który 
został poświęcony. Dary złożyli 
także pszczelarze i rolnicy. 

Kolumna dożynkowa prze-
szła następnie na stadion w Ja-
nikowie, gdzie odbyła się dal-
sza część uroczystości.

Dożynkowych atrakcji było 
mnóstwo. I tych muzycznych 
za sprawą występów: dzieci 
z Janikowa, zespołów ludo-
wych Złotniczanek i Kłopocian, 
Wojciecha Bauzy z grupą Ari-
stos i formacji BellaNotte, jak 
i za sprawą licznych konkuren-
cji i zabaw. 

Dzieci mogły poszaleć 
w strefie zabaw. Na stoiskach 
gmin, kół gospodyń, instytucji, 
rzemieślników było smacznie, 
kolorowo, a przystrojone sto-
iska zapierały dech w piersiach. 
Takie było też stoisko Powiatu 
Inowrocławskiego, które przy-
gotował Młodzieżowy Dom 
Kultury im. Janusza Korczaka 
i Muzeum im. Jana Kasprowi-
cza w Inowrocławiu, a także 
współorganizatora imprezy - 
Gminy Janikowo.

Dorośli uczestniczyli 
w konkurencjach. Były to: sla-
lom z taczkami, sadzenie i zbie-
ranie ziemniaków, toczenie 
opon, bieg z żoną na plecach, 
rzut jajkiem do wiadra, rzut 
wałkiem do ciasta do postaci 
mężczyzny zrobionego ze sło-
my (postać tę wykonało powia-
towe Muzeum), wbijanie gwoź-
dzi i wybór Mistera Dożynek. 
W tej ostatniej konkurencji 
panowie, oceniani przez panie, 
wykonywali m.in. taniec Miste-
rów i kręcenie hula-hoop.

Fundatorami nagród w kon-
kursach byli sponsorzy: In-
ter-Broker, Viando, Pozkal, 
Piekarnia Cukiernia Piekuś, 
Cukiernia i Piekarnia Marta, 

Grupa Spożywcza Kruszwica, 
Druk Intro, Kunke Poligrafia,
Eurotherm, Instytut Zoo-
techniki w Kołudzie Wielkiej,
przedsiębiorstwo Corpinex,
Piekarnia-Ciastkarnia Jóźwia-
kowie, Ciech, Kom-Rol Kobyl-
niki, Inofama oraz Powiat Ino-
wrocławski.

Na stadionie odbywały się
także szczepienia osób do-
rosłych i dzieci, w ramach
którego uruchomiony był Po-
wszechny Punkt Szczepień
Przeciw COVID-19 oraz prze-
ciw grypie. Szczepienia prze-
prowadzał zespół szczepień
Przychodni Specjalistycznej
Szpitala Wielospecjalistycz-
nego im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu.

Warto też napisać o wyni-
kach najważniejszych konkur-
sów. Jury mające w składzie
starostów dożynek Wiolettę 
Klupczyńską i Krzysztofa Bła-
chowiaka oraz Wiceprzewod-
niczącą Rady Powiatu Inowro-
cławskiego Alicję Przybylińską
i radną powiatową Jolantę 
Mrówczyńską oceniało wieńce
i stoiska gminne.

Wyniki konkursu na naj-
piękniejszy wieniec: 1. De-
kanat Kleczewski, 2. KGW
z Kłopotu, 3. Stowarzyszenie
Rozwoju Jaksic. Wyróżnienia:
KGW z Radłówka, KGW Ali-
babki z Gnojna, Gminne KGW 
ze Złotnik Kujawskich, KGW
Krusze Razem.

Wyniki konkursu na najpięk-
niejsze stoisko gminne: 1. Gmi-
na Dąbrowa Biskupia, 2. Gmina
Pakość, 3. Gmina Złotniki Ku-
jawskie. Wyróżnienia: Gmina
Inowrocław i Gmina Rojewo. 

Uczta dla duszy i ciała

Sprawy budżetowe oraz 
kondycja szpitala zdomi-
nowały ubiegłotygodnio-
wą sesję Rady Powiatu 
Inowrocławskiego.

Radni zdecydowali o wpro-
wadzeniu zmian w tegorocz-
nym budżecie. Spowodują 
one zwiększenie dochodów  
i wydatków o kwotę około 
800 tysięcy złotych. Wiąże się 
to m.in. z otrzymaniem środ-
ków od ministra finansów, 
wojewody i marszałka m.in. 
na potrzeby szkół i Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Inowrocławiu. 
Powiat udzieli też dotacji, z 
której skorzystają Ochotnicze 
Straże Pożarne w Wonorzu 
i Modliborzycach. Wprowa-
dzone zostaną również nowe 

zadania ze środków uzyska-
nych z Polskiego Ładu, czyli 
przebudowa mostu w Krusz-
wicy i wykonanie ciągu pie-
szego w miejscowości Papros.  

Następnie radni pochylili 
się nad oceną sytuacji ekono-
miczno-finansowej Szpitala 
Wielospecjalistycznego im. 
dr. Ludwika Błażka w Inowro-
cławiu. Raport w tej sprawie 
przedstawił zastępca dyrek-
tora do Spraw Lecznictwa 
- Naczelny Lekarz Szpitala 
Bartosz Jakub Myśliwiec. 
Podkreślił, że szpital za I pół-
rocze 2022 roku wygenerował 
stratę finansową netto na po-
ziomie 10 390 091,54 zł, na-
tomiast poziom zobowiązań 
wymagalnych z odsetkami 
ukształtował się na pozio-
mie 13  169  800,97 zł. Pla-
nowany na 2022 rok poziom 

straty finansowej wynosi 
15 719 040,00 zł. 

- Ekstremalnie trudna sytu-
acja finansowa lecznicy (i wie-
lu innych w kraju) trwa od lat, 
a pogarsza ją niedoszacowa-
nie przychodów w zakresie 
świadczenia usług medycz-
nych finansowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, 

a obecnie także oddziaływa-
nia niestabilnej sytuacji eko-
nomicznej w kraju i wzrost 
wynagrodzeń - podkreślił 
Bartosz Jakub Myśliwiec.

Podwyżki dla pracowników 
zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych nie mają pokry-
cia w aktualnych umowach 
z NFZ, o co apelują dyrekto-

rzy szpitali i inne instytucje, 
m.in. Związek Powiatów Pol-
skich. Dodajmy, że podobne 
stanowisko zajął też Konwent 
Powiatów Polskich, który re-
prezentuje z ramienia Powia-
tu Inowrocławskiego Starosta 
Wiesława Pawłowska. 

- Powiat Inowrocławski 
jako organ tworzący diagno-
zuje sytuację i podejmuje 
działania w celu poprawy 
sytuacji w szpitalu. Niemniej 
największy wpływ na zmniej-
szenie zadłużenia szpitala bę-
dzie mieć sposób finansowa-
nia przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Aby realnie popra-
wić sytuację szpitala, koniecz-
ne jest przeszacowanie war-
tości świadczeń medycznych 
przez NFZ, który finansuje 
działalność operacyjną leczni-
cy związaną ze świadczeniem 

usług medycznych w ponad
90 procentach - ocenia staro-
sta Wiesława Pawłowska 

Są też inne pespektywy
poprawy sytuacji finansowo-
-ekonomicznej, szpital może 
bowiem otrzymać dotację 
z rezerwy ogólnej Prezesa
Rady Ministrów przeznaczo-
ną na utworzenie na terenie
lecznicy Poradni Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej.

W dalszej części zdecydo-
wano, że opiekunem I kaden-
cji Młodzieżowej Rady Powia-
tu Inowrocławskiego zostanie 
Sekretarz Powiatu Aleksandra 
Szubarga oraz że powstanie
linia komunikacyjna w po-
wiatowych przewozach pa-
sażerskich na trasie: Złotniki
Kujawskie - Oporówek - Ino-
wrocław. Zajęto się też spra-
wami oświatowymi.
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Obrady powiatowego samorządu
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Na terenie rekreacyjno-
-sportowym w Łojewie 
rozegrano II Turniej Siat-
karski Sołectw  
o Puchar Wójta Gminy 
Inowrocław. Do rywaliza-
cji, która odbyła się  
w przedostatnią nie-
dzielę wakacji, zgłosiło 
się siedem reprezentacji 
sołectw.

Po rozegraniu czternastu 
meczów najlepszą drużyną, 

podobnie jak w ubiegłym 
roku, okazała się reprezen-
tacja sołectwa Cieślin, która  
w finale pokonała repre-
zentację sołectwa Słońsko. 
W meczu o trzecie miejsce 
triumfował zespół z Kru-
szy Duchownej i Zamkowej, 
który wygrał z debiutującą  
w turnieju reprezentacją so-
łectwa Komaszyce.

Pierwsza część siatkarskich 
zmagań odbyła się w dwóch 
grupach eliminacyjnych, 
których składy rozlosowane 
zostały w obecności kapita-
nów drużyn. Dwie najlep-

sze drużyny z każdej grupy 
awansowały do półfinału 
turnieju, natomiast druży-
ny z niższych miejsc zostały 
sklasyfikowane na pozycjach 
5-7. Mecze rozgrywano na 
boisku do siatkówki plażo-
wej, a zespoły na piaszczystej 
murawie walczyły w 4-oso-
bowych składach. W kadrach 
sołeckich mogły znajdować 
się wyłącznie pełnoletni za-
wodnicy - panie i panowie - 
zamieszkujący tereny Gminy 
Inowrocław. Grano do dwóch 
wygranych setów (sety do 
 15 punktów).

Po zakończeniu kilkugo-
dzinnych boiskowych zmagań 
przyszła pora na wręczenie 
pamiątkowych dyplomów, 
a dla najlepszych również vo-
ucherów i pucharów. Nagro-
dy, dziękując za przyłączenie 
się do zabawy i gratulując 
sportowej waleczności, wrę-
czyli Tadeusz Kacprzak - Wójt 
Gminy Inowrocław i Krzysztof 
Kołtuński - Przewodniczący 
Rady Gminy. Vouchery, które 
trafiły do najlepszych repre-
zentacji, opiewały odpowied-
nio na kwoty 1000, 700 i 500 
zł. Podczas ceremonii dekora-

cji nie mogło zabraknąć rów-
nież pamiątkowych zdjęć.

O obsługę gastronomiczną 
Turnieju zadbało łojewskie 
Centrum Integracji Społecz-
nej. Mecze sędziował Paweł 
Kruczykowski.
Klasyfikacja:
1.  Cieślin (kadra: Patryk 

Gołębiewski - kapitan, 
Kacper Burzyński, Dawid 
Białas, Dawid Citkowicz, 
Marta Galwas, sołtys: Bar-
bara Pułaczewska)

2.  Słońsko (kadra: Kacper 
Gałaj - kapitan, Marcin 
Nalewajski, Błażej Olejni-

czak, Zuzanna Szczepa-
niak, Oliwia Muzyka, soł-
tys: Beata Gernat)

3.  Krusza Duchowna / Kru-
sza Zamkowa (kadra: 
Krzysztof Pater - kapitan, 
Marceli Ciszewski, Michał 
Szczęsny, Mateusz Nowak, 
Ireneusz Nowak, Mariusz 
Wach, Sylwester Szafrań-
ski, Michał Wach, trener: 
Grzegorz Nawrocki, sołtys: 
Krzysztof Pater)

4.  Komaszyce
5.  Góra
6.  Łojewo
7.  Żalinowo

W niedzielę, 28 sierpnia 
br. w Orłowie odbyło się 
oficjalne otwarcie zaplecza 
sportowego Ludowego 
Klubu Sportowego  
„Orłowianka”.

Uroczystego przecięcia wstę-
gi dokonali Tadeusz Kacprzak 
- Wójt Gminy Inowrocław, 
Wioletta Paczkowska - Rad-
na Rady Gminy Inowrocław  
i Sołtys sołectwa Orłowo oraz 
Patryk Janasiński - Prezes Lu-
dowego Klubu Sportowego 
„Orłowianka”. Poświęcenia 
obiektu dokonał Marek Ko-
walczyk - Proboszcz parafii 
pw. Św. Elżbiety w Orłowie.

Oprócz wspomnianych 
osób w uroczystości udział 
wzięli m.in. Krzysztof Koł-
tuński - Przewodniczący 
Rady Gminy Inowrocław, 
Joanna Tepper - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego 

w Orłowie oraz Sławomir Kot 
- Dyrektor Wydziału Rozwoju 
i Bieżącego Utrzymania UG 
Inowrocław. Na okoliczność 
oficjalnej inauguracji zaple-
cza sportowego Tadeusz Kac-
przak przekazał na ręce Zarzą-
du „Orłowianki” voucher na 
zakup strojów sportowych.

Podczas niedzielnej uro-
czystości wyróżniono rów-
nież założycieli, piłkarzy 
i działaczy drużyny z Orłowa: 
Edmunda Rezlera i Eugeniu-
sza Jabłońskiego. Otrzymali 
oni, wykonany w drewnie, 

herb LKS-u, z adnotacją „Ty 
stworzyłeś ten klub... Ten 
klub to Ty. Dziękujemy!”.

Otwarte zaplecze sportowe 
„Orłowianki” to nowoczesny, 
w pełni funkcjonalny obiekt 
sportowy o powierzchni 148 
m2. W nowym budynku do 
dyspozycji LKS-u są pokój 
klubowy, trzy odrębne ume-
blowane szatnie (dla gospo-
darzy, drużyny przyjezdnych 
oraz sędziów), dwie toalety 
oraz pomieszczenia technicz-
ne i magazynowe. Wnętrza 
obiektu są wyposażone m.in. 

w szafy na dokumenty, stół 
konferencyjny i krzesła kon-
ferencyjne. Budynek jest do-
stosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Koszt wykonania inwesty-
cji wyniósł ponad 650 tysięcy 
złotych i w całości został sfi-
nansowany ze środków Gmi-
ny Inowrocław. Warto wspo-
mnieć, że nowy budynek 
Orłowianki został zauważony 
przez organizatorów 24. edy-
cji Ogólnopolskiego Konkur-
su Budowlanego „Moderniza-
cja Roku & Budowa XXI w.”.

Cieślin znów najlepszy

W Orłowie uroczyście przecięto wstęgę
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Kolejny chodnik zostanie 
wyremontowany
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Miasto podjęło kroki w 
celu zapewnienia bez-
pieczeństwa pieszych i 
poprawy estetyki in-
frastruktury miejskiej, 
zlokalizowanej na osiedlu 
Nowym. Po zakończeniu 
remontu chodnika przy 
ul. Armii Krajowej pozo-
stała, w tej części miasta, 

już tylko jedna ulica  
do przebudowy.

Trwają prace związane z re-
montem chodnika przy ul. 
Marii Konopnickiej na od-
cinku od ul. Armii Krajowej 
do ul. Prezydenta Gabriela 
Narutowicza (strona prawa).  
W ramach tego zadania zo-
stanie wykonana nowa na-

wierzchnia z kostki betono-
wej, wymienione zostaną 
krawężniki i obrzeża.

W związku z tym wpro-
wadzona zostanie czasowa 
organizacja ruchu na ww. 
odcinku, tj. oznakowanie in-
formujące o zwężeniu jezdni 
i prowadzonych robotach 
drogowych, a także o zakazie 
ruchu pieszych po stronie re-
alizowanych robót.

Wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorom  
oraz nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Prezydent Ryszard 
Brejza w towarzystwie 
Zastępcy Wojciecha Pi-
niewskiego oraz Naczel-
nika Wydziału Oświaty 
i Sportu Magdaleny 
Kaiser wręczył akty 
powierzenia  stanowisk 
dyrektorom szkół pod-
stawowych  
i przedszkoli, dla któ-
rych organem prowa-
dzącym jest Miasto 
Inowrocław.

Dyrektorzy ci wygrali  
w czerwcu br. konkursy na 
stanowiska kierownicze  
w szkole lub przedszko-
lu. Powierzenie obejmuje 
okres 5 lat, tj. od 1 września 
2022 do 31 sierpnia 2027 
roku i dotyczy następu-
jących osób: Elżbiety Ol-
szewskiej (Szkoła Podsta-
wowa nr 6), Pawła Błaszaka 
(Szkoła Podstawowa nr 

8), Marii Lipińskiej-Ankiel 
(Szkoła Podstawowa nr 9), 
Beaty Świtalskiej (Szkoła 
Podstawowa nr 10), Iwony 
Brockiej (Szkoła Podstawo-
wa nr 14) oraz Beaty Drogo-
wskiej (Przedszkole nr 2).

W tym samym dniu pre-
zydent wręczył jedenastu 
nauczycielom kontrakto-
wym z miejskich placówek 
oświatowych akty nadania 
stopnia nauczyciela mia-
nowanego. Nauczyciele 
złożyli ślubowanie wy-
powiadając słowa: „Ślu-
buję rzetelnie pełnić mą 
powinność nauczyciela 
wychowawcy i opiekuna 
młodzieży, dążyć do peł-
ni rozwoju osobowości 
ucznia i własnej, kształcić 
i wychowywać młode po-
kolenie w duchu umiłowa-
nia Ojczyzny, tradycji na-
rodowych, poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej”. Akty nada-
nia stopnia nauczyciela 
mianowanego otrzymali: 

Maria Chęsy (Przedszko-
le nr 4), Radosław Czer-
wiński (Szkoła Podstawo-
wa nr 6), Anna Kasprzak 
(Szkoła Podstawowa nr 9), 

Agnieszka Kowalska (Szko-
ła Podstawowa nr 8), Edyta 
Lewicka-Zywert (Szkoła 
Podstawowa nr 8), Anna 
Posadzy (Szkoła Podstawo-

wa nr 8), Aleksandra Sza-
blewska (Szkoła Podstawo-
wa nr 11), Anna Tarkowska 
(Szkoła Podstawowa Inte-
gracyjna), Dominika Wa-

szak (Przedszkole nr 14),
Agnieszka Ziętara (Szkoła
Podstawowa nr 10), Barba-
ra Znajdek (Szkoła Podsta-
wowa nr 1).
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W minioną sobotę 27 
sierpnia w Janikowie 
odbyły się Dożynki Archi-
diecezjalno-Powiatowo-
-Gminne. 

Uroczysta msza święta pod 
przewodnictwem Prymasa 
Polski apbs Wojciecha Polaka, 
Metropolity Gnieźnieńskiego, 
barwny korowód dożynkowy, 
piękne wieńce dożynkowe, 
kolorowe stoiska, konkuren-

cje sportowe, animacje dla 
dzieci, dmuchane place za-

baw, grill oraz występy - tak 
było na Dożynkach. 

Dziękujemy wszystkim za 
tak liczny udział.

g ę p

Wszystkie dzieci i mło-
dzież zapraszamy do 
wzięcia udziału w warsz-
tatach zorganizowanych 
z okazji 50-lecia Koła 
Pszczelarzy. 

Tego dnia będziemy wyko-
nywać żółto-czarne styro-
pianowe pszczółki, które 
będą ozdobą podczas uroczy-
stości w dniu 10 września 
2022. Warsztaty odbędą się 

Dożynki 
Archidiecezjalno-Powiatowo-Gminne

W sobotę 3 września 
zapraszamy wszystkich 
chętnych do wzięcia 
udziału w Narodowym 
Czytaniu, które 
odbędzie się w Centrum 
Promocji Dialogu 
w Janikowie 
o godzinie 14:00. 

Tematem będą „Ballady 
i Romanse” Adama Mickie-
wicza.

50 PSZCZÓŁ na 50-lecie Koła PszczelarzyNarodowe Czytanie
w MGOKu w Janikowie 
w dn. 8 września 2022 o godz. 
16:00. Wstęp wolny!

GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

Wrzesień w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Janikowie
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GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

Dobiegła końca realiza-
cja zadania dofinanso-
wanego z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 
pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 150168C  
w miejscowości  
Karczówka”. 

Głównym celem inwestycji 
było poprawienie zarówno 
warunków ruchu drogo-
wego, dojazdu do zabudo-
wań jednorodzinnych, jak 
i poziomu bezpieczeństwa 
ruchu dla kierujących pojaz-
dami jak i pieszych.

 Zadanie obejmowało wy-
konanie jezdni asfaltowej, 
poboczy i zjazdów z kru-
szywa stabilizowanego oraz 
odwodnienia powierzchnio-
wego. Wykonawcą zadania 
było Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych „INODROG” 
sp. z o.o.

Przebudowa drogi 
gminnej w Karczówce
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Dwa lata temu rozpoczę-
ła się gruntowna przebu-
dowa boiska 
w Kościelcu.

Prace zostały w całości sfi-
nansowane przez Stowarzy-
szenie Firm Miasta i Gminy 
Pakość. W inwestycję z ra-
mienia stowarzyszenia naj-
bardziej zaangażowani byli 
radni:  Katarzyna Tomczak, 
Tomasz Kujawa i Mateusz 
Paciorek z firmy Pacio, któ-
ra to firma wzięła na siebie 
główny ciężar finansowy tej 
inwestycji.

Z okazji uroczystego 
otwarcia tego obiektu, któ-
ry zbiegł się z 30-leciem 
istnienia LZS Kościelec   go-
ściły władze K-PZPN w Byd-
goszczy w osobach wice-
prezesa K-PZPN Michała 
Dołożenko oraz skarbnika 
Januariusza Stodolnego. 
Nie zabrakło również władz 
samorządowych i powiato-
wych, a mianowicie: bur-
mistrza Pakości Zygmunta 
Gronia i radnego powiato-
wego Marka Knopa, radnej 
Katarzyny Tomczak, radne-
go Tomasza Kujawy i Józefa 
Perdała, sołtysa Kościelca  

Piotra Małetki. Podczas in-
auguracji obecni byli rów-
nież: prezes LZS Kościelec
Józef Wiśniewski, trenerzy: 
Robert Szutkowski (LZS Ko-
ścielec) i Damian Woźniak
(Victory Dziarnowo).

Imprezę poprowadził rad-
ny Tomasz Kujawa, a po-
święcenia boiska dokonał
proboszcz Maciej Kuczyń-
ski. Na nowej płycie LZS Ko-
ścielec rozegrał mecz z Unią 
II Gniewkowo, który skoń-
czył się wynikiem 4:2.

Po meczu nastał czas na
wspólną zabawę przy muzy-
ce Adama Stempowskiego.

W niedzielę, 21 sierpnia, 
już po raz jedenasty w Wie-
lowsi pod Pakością odbyły 
się wyścigi traktorów. 

Na 38 hektarach pól, we 
wspaniałym widowisku bra-
li udział traktorzyści z całej 
Polski. Zawodnicy rywalizo-

wali  w kategoriach: do 80 
KM; powyżej 80 KM; Ursus 
C-330, Ursus C-45. Były też 
wyścigi ciągników zabytko-
wych. 

 Impreza dzięki wielkie-
mu zaangażowaniu Stowa-
rzyszenia Rozwoju Sołec-
twa Wielowieś zgromadziła 
oprócz uczestników  ogrom-
ną widownię. Zagorzali zwo-
lennicy  techniki rolniczej 
mogli oglądać i podziwiać to 
wyjątkowe wydarzenie. 

Dla kibiców przygotowano 
wiele atrakcji: m.in. aktyw-
ności dla najmłodszych (kon-
kursy, zabawy), możliwość 
zakupu zabawek i innych 
produktów przez odwiedza-
jących, skosztowanie regio-
nalnych przysmaków, stoiska 
promujące  region, w tym sto-
isko Gminy Pakość.

Organizatorzy dziękują 
sponsorom i wszystkim oso-
bom, które charytatywnie 
udzielały się przy organiza-
cji i obsłudze tego przedsię-
wzięcia. Do zobaczenia za 
rok.
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Kujawsko-Pałuckie Wyścigi 
Traktorów 2022 w Wielowsi

Uroczyste otwarcie boiska 
sportowego w Kościelcu

REKLAMA 0010598125
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ROZRYWKA

od 2 do 8 września

 poniedziałek, 5 września

05.10  Przysięga (709) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (95) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (33) - serial
09.40  Komisarz Alex (34) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (288) - serial
11.25  Kasta (277) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Zwierzęta - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (96) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (710) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4012) - serial
18.20  Kasta (279) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (582) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr, Polska 

2022, reż. Wojciech Adamczyk, 
wyk. Sławomir Grzymkowski, 
Lidia Sadowa

22.40  Nowe oblicze Patagonii 
- dokument

23.45  Negocjator - film fabularny, 
USA/Niemcy 1998, reż. F. Gary 
Gray, wyk. Samuel L. Jackson, 
Kevin Spacey, David Morse

02.05  Anglik, który mnie 
kochał - film fabularny, USA/
Wielka Brytania 2014, reż. Tom 
Vaughan, wyk. Pierce Brosnan, 
Salma Hayek, Jessica Alba

03.45  Sfora (2) - serial
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (202) - serial
05.30  M jak miłość (1607) - serial
06.20  Program katolicki - info
06.35  Program katolicki - info
06.55  Rodzinka.pl (157) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (91) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2648) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (114) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (248) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(40) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (49) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (115) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2648) - serial
20.00  Przepis dnia (1) - info
20.10  Barwy szczęścia (2649) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1666) - serial
21.40  Z biciem serca (1) - serial
22.45  Tabu (1) - serial
00.00  Dobroczyńca 

- film fabularny, USA 2015, 
reż. Andrew Renzi, 
wyk. Dakota Fanning, 
Theo James, Richard Gere

01.35  O mnie się nie martw - serial
02.25  Krew za krew 

- film fabularny, USA 2006, 
reż. David Von Ancken, 
wyk. Liam Neeson, Pierce 
Brosnan, Michael Wincott

04.10  Rodzinka.pl - serial
04.35  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (243) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (244) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (239) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1107) - serial
11.40  Gliniarze (310) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1117) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1163) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (699) - serial
17.00  Gliniarze (708) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3447) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Dancing with the Stars. 

Taniec z gwiazdami - rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Rysa (2) - serial
00.10  Rysa (3) - serial
01.30  Śmiertelna rozgrywka 

- film fabularny, USA/Monaco 
2016, reż. Keoni Waxman, 
wyk. Steven Seagal, Russell 
Wong, Jemma Dallender

03.20  Świat według Kiepskich (205) 
- serial

04.00  Świat według Kiepskich (187) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.20  Uwaga!  - info
05.35  Nowa Maja w ogrodzie - info
06.00  Akademia ogrodnika - info
06.10  Ukryta prawda (1288) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  MądrzeGotujemy 

z Katarzyną Bosacką (1) - info
11.50  Ukryta prawda (1405) - serial
12.55  Tajemnice miłości (64) - serial
14.00  Ukryta prawda (1289) - serial
15.05  Ukryta prawda (1082) - serial
16.10  Ten moment (24) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1406) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3483) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Herkules (1) - serial
22.40  Wszystko, co dobre 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Andrew Jarecki, 
wyk. Ryan Gosling, Kirsten 
Dunst, Frank Langella

00.40  Co za tydzień - info
01.30  Wewnętrzny wróg (11) - serial
02.30  Uwaga!  - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 4 września

05.05  Sprawa dla reportera
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (216) 
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.00  Czas w las (1) - info
09.30  Okrasa łamie przepisy - info
10.05  Między ziemią a niebem - info
11.00  Święto Dziękczynienia za Plony 

na Jasnej Górze - info
13.35  Pireneje - piękne i dzikie 
14.25  Z pamięci - publicystyka
14.30  Weterynarze z sercem (135) 
15.10  Brunet wieczorową porą 

- film fabularny, Polska 1976, 
reż. Stanisław Bareja

17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Wojenne dziewczyny (52) 

- serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.15  Wojenne dziewczyny (53) 

- serial
21.15  Rolnik szuka żony - rozrywka
22.20  Anglik, który mnie 

kochał - film fabularny, USA/
Wielka Brytania 2014, reż. Tom 
Vaughan, wyk. Pierce Brosnan, 
Salma Hayek, Jessica Alba

00.05  Sługi wojny - film fabularny, 
Polska 2019, reż. Mariusz Gaw-
ryś, wyk. Piotr Stramowski, 
Maria Kania, Paweł Królikowski

01.50  Życzenie śmierci - film 
fabularny, USA/Kanada 2018, 
reż. Eli Roth, wyk. Bruce Willis, 
Vincent D’Onofrio

03.45  Jaka to melodia? - rozrywka
04.25  Z pamięci (299) - publicystyka
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2647) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2648) - serial
07.00  M jak miłość (1665) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.10  Polska od kuchni - Miss 

Wdzięku (5) - dokument
11.45  The Voice of Poland - rozrywka
12.50  The Voice of Poland - rozrywka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Eurowizja 

Junior 2022 (1) - rozrywka
16.15  Tak to leciało! (1) - rozrywka
17.05  Lajk!  - info
17.30  Rodzinka.pl (273) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.50  Na sygnale (382) - serial
19.25  Na sygnale (383) - serial
20.00  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Krew za krew 

- film fabularny, USA 2006, 
reż. David Von Ancken, 
wyk. Liam Neeson, Pierce 
Brosnan, Michael Wincott

23.00  Na karuzeli życia 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Woody Allen, 
wyk. Justin Timberlake, Juno 
Temple, Robert C. Kirk

00.55  Wszystko będzie dobrze 
- film fabularny, Polska 2007, 
reż. Tomasz Wiszniewski, 
wyk. Adam Werstak, 
Robert Więckiewicz, Izabela 
Dąbrowska

02.45  Franny 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. Andrew Renzi, 
wyk. Dakota Fanning, 
Theo James, Richard Gere

04.25  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.45  Film o pszczołach 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Steve Hickner, Simon 
J. Smith, wyk. Jerry Seinfeld, 
Renée Zellweger, Matthew 
Broderick

09.40  Angry Birds Film 
- film fabularny, Finlandia/USA 
2016, reż. Fergal Reilly, Clay 
Kaytis, wyk. Jason Sudeikis, 
Josh Gad, Danny McBride

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

13.40  Ninja Warrior Polska 
- rozrywka

15.40  Twoja twarz brzmi znajomo 
- rozrywka

17.40  Ślubne pogotowie Izabeli 
Janachowskiej (1) 
- inny, Polska 2022

18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie 
20.00  Letnia Klinika Skeczów 

Męczących - rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.15  Niepowstrzymany 

- film fabularny, 
USA 2010, reż. Tony Scott, 
wyk. Denzel Washington, 
Chris Pine, Rosario Dawson

01.35  Gabriel - film fabularny, 
Australia 2007, reż. Shane 
Abbess, wyk. Andy Whitfield, 
Dwaine Stevenson, Samantha 
Noble

03.55  Świat według Kiepskich (197) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.20  Uwaga! - info
05.40  Ukryta prawda (919) - serial
06.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Co za tydzień - info
12.20  Mam talent - rozrywka
14.10  Kopciuszek. W rytmie miłości 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Damon Santostefano, 
wyk. Lucy Hale, Freddie 
Stroma, Jessalyn Wanlim

16.20  Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć - film fabularny, 
Wielka Brytania/USA 2016, 
reż. David Yates, wyk. 
Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston, Alison Sudol

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  MasterChef - rozrywka
21.35  Tajemnica zawodowa - serial
22.45  Barry Seal: Król przemytu 

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

01.00  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

02.00  Uwaga! - info
02.20  Noc magii - rozrywka
03.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 3 września

04.40  Klan (4009, 4010, 4011) - 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 (216) 

- dokument
08.45  Pełnosprawni - magazyn
09.15  Titanic, geneza giganta 

- dokument
10.20  Sprawa dla reportera 
11.25  Rolnik szuka żony - rozrywka
12.25  Biały bizon - film fabularny, 

USA 1977, reż. J. Lee Thomp-
son, wyk. Charles Bronson, 
Jack Warden, Will Sampson

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Komisarz Alex (212) - serial
15.50  Rolnik szuka żony - rozrywka
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Ojciec Mateusz (342) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Komisarz Alex (213) - serial
21.35  Sługi wojny - film fabularny, 

Polska 2019, reż. Mariusz Gaw-
ryś, wyk. Piotr Stramowski, 
Maria Kania, Paweł Królikowski

23.25  Życzenie śmierci - film 
fabularny, USA/Kanada 2018, 
reż. Eli Roth, wyk. Bruce Willis, 
Vincent D’Onofrio

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

03.00  Jaka to melodia? - rozrywka
04.40  Z pamięci - publicystyka
04.45  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2644) - serial
05.55  Barwy szczęścia (2645) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2646) - serial
07.00  M jak miłość (1664) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
12.10  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki (15) 
- muzyka

13.20  Rodzinny ekspres - info
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 

- rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (850) 

- serial
17.20  Smaki świata - po bałkańsku 

- info
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.40  Postaw na milion 

- rozrywka
19.35  Lajk! - info
20.00  The Voice of Poland - rozrywka
21.05  The Voice of Poland - rozrywka
22.15  The Voice of Poland - rozrywka
23.20  The Voice of Poland - rozrywka
00.20  Wymarzony 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. Kat Coiro, wyk. Justin 
Long, Evan Rachel Wood, 
Sienna Miller

01.55  Córka trenera 
- film fabularny, Polska 2018, 
reż. Lukasz Grzegorzek, 
wyk. Jacek Braciak, Karolina 
Bruchnicka, Bartłomiej 
Kowalski

03.25  Film fabularny 
04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.35  Aleksander - okropny, straszny, 

niezbyt dobry, bardzo zły dzień 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. Miguel Arteta, wyk. Steve 
Carell, Jennifer Garner

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

(33) - dokument
12.45  Górale (9) - dokument
13.15  Górale (10) - dokument
13.45  Drwale i inne opowieści Biesz-

czadu (109, 110) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (100) - dokument
16.15  Więzienie (101) - dokument
16.45  Więzienie (102) - dokument
17.15  Więzienie (103) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (263, 264) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Doda. 12 kroków do miłości (1) 

- inny, Polska 2022, reż. Michał 
Majak, wyk. Dorota Rabczew-
ska, Leszek Mellibruda

21.05  Titanic - film fabularny, USA 
1997, reż. James Cameron, 
wyk. Leonardo DiCaprio, Kate 
Winslet, Billy Zane

23.10  Szeregowiec Ryan 
- film fabularny, USA 1998, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Tom Hanks, Edward 
Burns, Matt Damon

02.45  183 metry strachu 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Jaume Collet-Serra, 
wyk. Blake Lively, Óscar 
Jaenada

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (918) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Na Wspólnej (3479) - serial
11.55  Na Wspólnej (3480) - serial
12.20  Na Wspólnej (3481) - serial
12.50  Na Wspólnej (3482) - serial
13.30  MasterChef Junior - rozrywka
15.10  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
16.15  Weekendowa metamorfoza 

- rozrywka
17.15  Nieoczywiste miejsca 

- dokument
17.50  MądrzeGotujemy z Katarzyną 

Bosacką (1) - info
17.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6866) - info
20.00  Mam talent - rozrywka
21.45  After 

- film fabularny, USA 2019, 
reż. Jenny Gage, 
wyk. Josephine Langford, Hero 
Fiennes Tiffin, Samuel Larsen

23.55  Topielisko 
- film fabularny, USA 2019, 
reż. Michael Chaves, 
wyk. Linda Cardellini, 
Raymond Cruz, Patricia 
Velasquez

02.00  Uwaga! - info
02.20  Noc magii - rozrywka
03.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 piątek, 2 września

05.15  Przysięga (708) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (94) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (32) - serial
09.35  Komisarz Alex (33) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (287) - serial
11.25  Okrasa łamie przepisy - info
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Dzika Słowenia - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (95) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (709) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (51) 

- serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Ojciec Mateusz (342) - serial
21.25  Kulisy serialu „Na sygnale” 
21.35  Na sygnale (383) - serial
22.15  Ośmiorniczka - film fabularny, 

Wielka Brytania/USA 1983, 
reż. John Glen, wyk. Roger 
Moore, Maud Adams

00.35  Godziny - wyścig z czasem 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Eric Heisserer, wyk. Paul 
Walker, Genesis Rodriguez

02.15  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(47) - serial

03.00  Ratownicy (1) - serial
03.50  Magazyn kryminalny 997 
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (201) - serial
05.30  M jak miłość (1606) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 

(292) - dyskusja
06.55  Rodzinka.pl (168) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.20  Polska od kuchni - Miss 

Wdzięku (4) - dokument
11.55  Złotopolscy (90) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (113) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (247) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(39) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (48) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (114) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2647) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2648) - serial
20.40  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki 
(17, 18, 19) - muzyka

23.55  Wymarzony 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Kat Coiro, wyk. Justin 
Long, Evan Rachel Wood, 
Sienna Miller

01.35  Diana 
- film fabularny, Wielka Bry-
tania/Francja/Szwecja/Belgia 
2013, reż. Oliver Hirschbiegel, 
wyk. Naomi Watts, Naveen 
Andrews, Cas Anvar

03.25  Wakacje mojego życia 
- film fabularny, USA 2018, 
reż. Martin Wood, wyk. Cathe-
rine Bell, Cameron Mathison, 
Samantha MacGillivray

04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (241) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (242) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (238) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1106) - serial
11.40  Gliniarze (309) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1116) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1162) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (698) - serial
17.00  Gliniarze (707) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3446) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.40  Sport - wiadomości sportowe
19.50  Pogoda
19.55  Kulisy „Szczęścia chodzą 

parami” 
20.05  Twoja twarz brzmi znajomo 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Wolverine 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2013, reż. James 
Mangold, wyk. Hugh Jackman, 
Tao Okamoto, Rila Fukushima

02.00  Przerwana lekcja muzyki 
- film fabularny, USA/Niemcy 
1999, reż. James Mangold, 
wyk. Winona Ryder, Angelina 
Jolie, Clea DuVall

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1287) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1404) - serial
12.55  Tajemnice miłości (63) 

- serial
14.00  Ukryta prawda (1288) - serial
15.05  Ukryta prawda (1081) - serial
16.10  Ten moment (23) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1405) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  25 lat niewinności. 

Sprawa Tomka Komendy 
- film fabularny, Polska 2020, 
reż. Jan Holoubek, 
wyk. Piotr Trojan, Agata 
Kulesza, Dariusz Chojnacki

22.35  Czerwony smok 
- film fabularny, Niemcy/USA 
2002, reż. Brett Ratner, 
wyk. Anthony Hopkins, 
Edward Norton, Ralph Fiennes

01.00  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2021

02.10  Uwaga! - info
02.30  Noc magii - rozrywka
03.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

Król przemytu 
film fabularny, USA/Japonia/

Ko
ise,

all Gleeson, Sarah
Wright

 Barry Seal: Król prze

wiec Ryan
- film fabular

nks, Edward 
Burns, Matt Damon

 Szeregowiec Ryan

ści.
rawa Tomka Komendy

film

ojan, Agata
Kulesza, Dariusz Chojn

 25 lat niewinności.
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04.45  Klan (4014) - serial
05.10  Przysięga (712) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (98) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (36) - serial
09.40  Komisarz Alex (37) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (291) - serial
11.25  Kasta (281) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  To się opłaca - info
12.50  Zwierzęta - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (99) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (713) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4015) - serial
18.20  Kasta (282) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (585) - serial
21.00  Na sygnale (384) - serial
21.35  Sprawa dla reportera 
22.35  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.15  Magazyn kryminalny 997 
00.10  Magazyn Ekspresu Reporterów 
01.05  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
01.45  Londyńczycy (2) - serial
02.35  Ocaleni (212) - talk show
03.35  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.05  Notacje (1069) - dokument
04.20  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (205) - serial
05.30  M jak miłość (1610) - serial
06.25  Smaki świata - po bałkańsku 

- info
06.55  Rodzinka.pl (160) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.20  Maryja, Matka Boża, Przenaj-

świętsza... - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2651) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (117) - serial
14.00  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (251) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(43) - serial
15.55  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (52) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (118) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2651) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2652) - serial
20.40  Ojciec Mateusz - kulisy serialu 
20.55  Ojciec Mateusz (355) - serial
21.55  Z biciem serca (4) - serial
23.00  Tabu (4) - serial
00.10  Dziewczyna z tatuażem 

- film fabularny, USA/Szwecja/
Norwegia 2011, reż. David 
Fincher, wyk. Daniel Craig, 
Rooney Mara, Christopher 
Plummer

03.00  Tylko teraz 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. David Jacobson, 
wyk. Stephen Dorff, Michelle 
Monaghan, Willem Dafoe

04.35  Gomorra (27) - serial
05.25  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (249) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (250) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (242) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1110) - serial
11.40  Gliniarze (313) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1120) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1166) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (702) - serial
17.00  Gliniarze (711) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3450) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom - rozrywka
21.05  Przyjaciółki (232) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Ktoś całkiem obcy 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. James Foley, 
wyk. Halle Berry, Bruce Willis, 
Giovanni Ribisi

01.25  Koń wodny: Legenda głębin 
- film fabularny, Nowa 
Zelandia/Wielka Brytania/
Australia 2007, reż. Jay Russell, 
wyk. Emily Watson, Alex Etel, 
David Morrissey

03.55  Świat według Kiepskich (206) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1291) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1408) - serial
12.55  Tajemnice miłości (67) 

- serial
14.00  Ukryta prawda (1292) - serial
15.05  Ukryta prawda (1085) - serial
16.10  Ten moment (27) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1409) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3486) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Francuski numer 

- film fabularny, Polska 2006, 
reż. Robert Wichrowski, 
wyk. Jan Frycz, Karolina 
Gruszka, Maciej Stuhr

00.45  After 
- film fabularny, USA 2019, 
reż. Jenny Gage, 
wyk. Josephine Langford, 
Hero Fiennes Tiffin, 
Samuel Larsen

03.00  Uwaga! - info
03.20  Noc magii - rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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04.45  Klan (4013) - serial
05.15  Przysięga (711) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (97) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (35) - serial
09.35  Komisarz Alex (36) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (290) - serial
11.25  Kasta (280) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.50  Zwierzęta - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (98) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (712) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4014) - serial
18.20  Kasta (281) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (584) - serial
20.55  Piłka nożna: Liga Mistrzów 

UEFA - piłka nożna, 
Hiszpania 2022

23.10  Rodzina - dokument
00.15  Mroczny sekret niani 

- film telewizyjny, USA 2018, 
reż. Devon Downs, Kenny 
Gage, wyk. Michelle Borth, 
Antonio Cupo, Olesya Rulin

01.45  Prokurator (1) - serial
02.35  Karmazynowe wesele (1) 

- serial
03.30  Wojsko-polskie.pl (216) 

- dokument
03.55  Notacje (1060) - dokument
04.10  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (204) - serial
05.30  M jak miłość (1609) - serial
06.25  Pożyteczni.pl (266) - info
06.55  Rodzinka.pl (159) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (93) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2650) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (116) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (250) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(42) - serial
15.55  Przepis dnia (2) - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (51) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (117) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2650) - serial
19.55  Przepis dnia (3) - info
20.05  Barwy szczęścia (2651) - serial
20.35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.50  Na dobre i na złe (851) - serial
21.55  Z biciem serca (3) - serial
23.10  Tabu (3) - serial
00.20  A jednak miłość! 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. Brian Herzlinger, 
wyk. Alix Angelis, Jesse Hutch, 
Thomas Beaudoin

02.00  Medyceusze Wspaniali (10) 
- serial

03.05  Babuszki z Czarnobyla 
- dokument

04.10  Archiwista (13) - serial
04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (247) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (248) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (241) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1109) - serial
11.40  Gliniarze (312) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1119) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1165) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (701) - serial
17.00  Gliniarze (710) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3449) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Hell’s Kitchen - piekielna 

kuchnia - rozrywka
21.35  Świat według Kiepskich (578) 

- serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Zakładnik 

- film fabularny, USA 2004, 
reż. Michael Mann, 
wyk. Tom Cruise, Jamie Foxx, 
Jada Pinkett Smith

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

03.45  Świat według Kiepskich (190) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1290) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1407) - serial
12.55  Tajemnice miłości (66) 

- serial
14.00  Ukryta prawda (1291) - serial
15.05  Ukryta prawda (1084) - serial
16.10  Ten moment (26) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1408) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3485) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Top Model - rozrywka
23.10  Barry Seal: Król przemytu 

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

01.30  Tajemnica zawodowa - serial
02.40  Superwizjer - info
03.15  Uwaga! - info
03.35  Noc magii - rozrywka
05.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 6 września

04.40  Klan (4012) - serial
05.10  Przysięga (710) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (96) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 

- publicystyka
08.35  Ranczo (34) - serial
09.35  Komisarz Alex (35) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (289) - serial
11.25  Kasta (279) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Zwierzęta - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (97) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (711) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4013) - serial
18.20  Kasta (280) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (583) - serial
21.00  Pełny obraz - info
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (212) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.25  Turbulencja - film fabularny, 

USA 1997, reż. Robert Butler, 
wyk. Ray Liotta, Lauren Holly, 
Brendan Gleeson

02.10  Gabinet z widokiem na morze 
- serial

03.45  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.05  Na sygnale (203) - serial
05.35  M jak miłość (1608) - serial
06.25  Sakrament chorych 

- dokument
06.55  Rodzinka.pl (158) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (92) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2649) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (115) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (249) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(41) - serial
15.55  Przepis dnia (1) - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (50) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (116) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2649) - serial
20.00  Przepis dnia (2) - info
20.10  Barwy szczęścia (2650) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1667) - serial
21.55  Z biciem serca (2) - serial
23.05  Tabu (2) - serial
00.20  Jeden dzień dłużej - dokument
01.15  Paciorki jednego różańca 

- film fabularny, Polska 1980, 
reż. Kazimierz Kutz, 
wyk. Marta Straszna, 
Augustyn Halotta, 
Ewa Wiśniewska

03.10  Na karuzeli życia 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Woody Allen, 
wyk. Justin Timberlake, 
Juno Temple, Robert C. Kirk

04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (245) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (246) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (240) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1108) - serial
11.40  Gliniarze (311) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1118) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1164) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (700) - serial
17.00  Gliniarze (709) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3448) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska

 - rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Pitbull. Ostatni pies 

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

01.55  Wyścig 
- film fabularny, USA/Kanada/
Australia 2001, reż. Renny 
Harlin, wyk. Sylvester Stallone, 
Burt Reynolds, Kip Pardue

04.20  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1289) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1406) - serial
12.55  Tajemnice miłości (65) 

- serial
14.00  Ukryta prawda (1290) - serial
15.05  Ukryta prawda (1083) - serial
16.10  Ten moment (25) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1407) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3484) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
22.40  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2022
23.45  Superwizjer - info
00.20  Herkules (1) - serial
01.20  Zabójcza broń - serial
02.25  Uwaga! - info
02.45  Noc magii - rozrywka
04.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

FILM WOJENNY 16

Szeregowiec Ryan
SAVING PRIVATE RYAN, USA 1998

6 czerwca 1944 r. alianci lądują 
w Normandii. Kapitan John Miller 
ma stworzyć specjalny oddział, 
którego zadaniem jest odnaleźć 
i sprowadzić ostatniego z czwórki braci 
Ryanów, który przeżył desant.

CZAS TRWANIA: 162 MINUT

REŻYSERIA: STEVEN SPIELBERG

8
OCENA

REDAKCJI

FILM SENSACYJNY 16

25 lat niewinności. 
Sprawa Tomka Komendy
25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY, 

POLSKA 2020

Film przedstawia historię Tomasza 
Komendy, którego niesłusznie skazano 
za zabójstwo na 25 lat pozbawienia 
wolności. Byli jednak ludzie, 
którym zależało na wyciągnięciu 
Tomasza z więzienia.

CZAS TRWANIA: 116 MINUT

REŻYSERIA: JAN HOLOUBEK

7
OCENA

REDAKCJI

DRAMAT 16

Barry Seal: 
Król przemytu
AMERICAN MADE, USA/JAPONIA/KOLUMBIA 2017

Historia Barry'ego Seala, 
amerykańskiego pilota 
współpracującego jednocześnie
 z CIA i kartelami narkotykowymi 
w latach 80. XX wieku.

CZAS TRWANIA: 115 MINUT

REŻYSERIA: DOUG LIMAN

7
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 4.09.2022

22:45 
SOBOTA 3.09.2022

23:10 
PIĄTEK 2.09.2022

20:00 
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EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 

11 września Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu 

zaprasza na edukacyjne warsz-
taty epistolograficzne „Połą-

czeni dziedzictwem, czyli Lu-
dzie listy piszą” przypomina-

jące zapomnianą już sztukę pi-
sania listów. Warsztaty skiero-
wane są do dzieci i dorosłych 

i zostaną oparte na prezentacji 
zabytkowej korespondencji ze 
zbiorów organizatorów - Mu-

zeum i Archiwum. Wysta-
wione będą listy Jana Kaspro-

wicza, Jadwigi Gąsowskiej, Sta-
nisława Przybyszewskiego, Da-

gny Juel, Stanisławy Przyby-
szewskiej, Anieli Pająk i in. oraz 

firmowa korespondencja 
z przełomu XIX i XX w. Zapre-

zentowane zostaną również ar-
chiwalia dotyczące historii 
poczty w powiecie inowro-

cławskim. Uczestnicy warszta-
tów będą mogli napisać list 

na wybranym przez siebie hi-
storycznym „nośniku” - glinie, 
wosku, brzozowej korze, gęsim 
piórem, stalówką… Wspólnie 
sporządzony zostanie inkaust 

według historycznej receptury. 
Wydarzenie objęte jest patro-
natem Starosty Inowrocław-

skiego Wiesławy Pawłowskiej. 

WYSTAWA DŁUŻEJ 
Do 11 września została przedłu-

żona wystawa „Tematy bi-
blijne” w powiatowym Mu-
zeum im. Jana Kasprowicza 

w Inowrocławiu. Można na niej 
podziwiać oryginalne litogra-
fie, rzeźby, medale, serigrafie 

na srebrze i jedwabiu oraz wy-
konane na innych nośnikach 
oryginalne dzieła najwięk-

szych artystów naszych czasów 
- wszystkie inspirowane Biblią. 

 
ZLOT MALUCHÓW I KLASYKÓW 

3 września w Inowrocławiu od-
będzie się VII Zlot Fiata 126p 

i Klasyków. Otwarcie o godz. 10 
na placu imprez OSiR przy al. 
Niepodległości. Trasa parady 
(godz. 12.30): plac imprez - al. 

Niepodległości - ul. Wojska Pol-
skiego - al. 800-lecia - al. Nie-

podległości - al. Ratuszowa - al. 
Kopernika - ul. Dworcowa - ul. 
Staszica - ul. Świętokrzyska - 
plac imprez. Zaplanowano 

także koncerty zespołów: Pada 
& Świr i Coral Cover Band, kon-
kurs na laureata zlotu i najza-

bawniejszą fotkę. Zakończenie 
około godz. 18.

                            KRÓTKO 

Policjanci informują i radzą ja-
kie podjąć działania, by bez-
piecznie zmierzać do szkoły. 
W gotowości  
są rodzice, dzieci i oczywiście 
służby. 

Wyzwanie i stres 
Wczoraj odbyła się inauguracja 
kolejnego roku szkolnego. Za to 
dziś uczniowie zasiądą już w ław-
kach.  

Dla pierwszoklasistów to 
wyzwanie i stres. Policja już teraz 
przygotowała dla rodziców mały 
poradnik, bo to na nich spoczywa 
obowiązek nauczenia swojego 
dziecka drogi do i zez szkoły. 
O czym należy pamiętać? 

Sama gotowość do szkoły 
nie wystarczy. Policjanci sygnali-
zują, że w domu trzeba prowadzić 
z dzieckiem rozmowę o porusza-
niu się po drogach. Trzeba z dziec-
kiem omówić trasę do i ze szkoły, 
ale sama pogadanka to za mało. 
Ważne jest wspólne poznanie tej 
trasy i przetestowanie jej z rodzi-
cem. 

Mundurowi radzą, aby trasa 
wyznaczająca drogę do i ze szkoły 
była możliwie krótka i zawsze 
stała. Dobrze, aby droga nie pro-
wadziła przez park, las, czy plac 
budowy.  

Pamiętajmy, żeby poruszać 
się chodnikiem. Jezdnię przekra-
czamy po pasach. Jeśli jest sygna-
lizacja, światła nas poprowadzą 
dalej. Policjanci przypominają 
o tym, jak ważna jest postawa ro-
dzica. Co to znaczy? Daj dziecku 
dobry przykład. Poruszaj się 
zgodnie z przepisami ruchu dro-
gowego, bo dziecko podświado-
mie naśladuje zachowania rodzi-

ców i instynktownie przyswaja to 
co pokazuje rodzic. Dlatego idź 
przez jezdnię zgodnie z zasadami, 
nie na skróty. 

Nauka przepisów   
Policjanci instruują, aby podczas 
przygotowywania dziecka 
do drogi do szkoły uczyć je prze-
pisów drogowych. Starajmy się 
wpajać dzieciom, że poruszamy 
się chodnikami. W terenie 
na przykład wiejskim, tam, gdzie 
nie ma chodnika – poboczem 
i lewą stroną. 

Gdy chcemy przekroczyć 
jezdnię róbmy to poprawnie. 
Rozglądamy się zawsze i to kilka 
razy: w lewa stronę – potem 
prawą – jeszcze raz w lewą dla 
pewności. Wówczas, gdy droga 

wolna, przechodzimy na drugą 
stronę.  Tylko, czy Twoje dziecko 
wie, która ręka jest lewa, a która 
prawa?. Sprawdź to.  

Ważne jest też poznanie za-
sad sygnalizacji świetlnej. Światła 
dla pieszych są dwa: zielone i czer-
wone. Można dzieciom wpoić za-
sadę wierszykiem: „Gdy CZER-
WONE światło świeci, to 
przy jezdni stoją dzieci”, „Gdy 
ZIELONE  światło świeci, to przez 
jezdnie IDĄ dzieci”. Pamiętajmy, 
uczmy dziecko też tego, że przez 
jezdnie nie przebiegamy!      

Edukacja 
Przed rozpoczęciem szkoły poli-
cjanci prowadzą  działania  pole-
gające na sprawdzeniu oznako-
wania w rejonach szkół. Celem ta-

kich działań jest stwierdzenie 
ewentualnych niezgodności 
w oznakowaniu pionowym i po-
ziomym. Oznakowanie powinno 
wyraźnie informować kierow-
ców, o miejscach szczególnie 
uczęszczanych przez dzieci 
w drodze do szkoły. Dlatego poli-
cjanci sprawdzają między in-
nymi, czy jest oznakowanie mó-
wiące o przejściach dla pieszych. 

Warto też wiedzieć, że 
do zgłoszeń o nieprawidłowości 
w infrastrukturze drogowej służy 
policyjne narzędzie  - Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Jeśli przechodzisz w pobliżu 
szkoły i zauważasz nieprawidło-
wości lub braki w oznakowaniu, 
daj znać. Swój sygnał zaznacz 
na Mapie. Wszystkie informacje 

policjanci sprawdzą i zweryfikują. 
W przypadku potwierdzenia nie-
prawidłowości, policjanci będą 
kierować niezwłocznie informa-
cje do właściwych zarządów dróg 
celem ich usunięcia. 

Apel do kierowców 
Od wczoraj w rejonach szkół bę-
dzie zwiększone natężenie ruchu 
pieszego i zmotoryzowanego. Po-
licjanci przypominają kierow-
com, aby zwracali szczególna 
uwagę na znaki drogowe. To nie 
wszystko. Miejmy na uwadze, że 
dzieci nie zawsze pamiętają o za-
sadach ruchu drogowego, dlatego 
MY dorośli, musimy myśleć 
za nich. Kierowco – zwolnij, gdy 
przejeżdżasz w pobliżu szkoły. 
Gdy przywozisz lub odbierasz ze 
szkoły dziecko, parkuj pojazd 
zgodnie z przepisami. 

Siła odblasku 
Co warto wiedzieć o elementach 
odblaskowych? 

Mówi się, mały znaczek, 
mały element, a ratuje życie. To 
prawda, bo gdy kierowca widzi 
dobrze pieszego może go w bez-
piecznej odległości ominąć. Obec-
nie jest wiele rodzajów elemen-
tów odblaskowych: znaczki, ta-
śmy, zawieszki, kamizelki odbla-
skowe. Ale co z tego, gdy u niektó-
rych ONE zalegają w szafie. 

 Jak je nosić? Wiele rodzajów 
odzieży wierzchniej, kurtki, 
spodnie, bluzy, ma fabrycznie już 
wszyte paski odblaskowe. Podob-
nie jest, gdy mowa o plecakach 
i torbach szkolnych. Nie jest to jed-
nak regułą. Dlatego rodzice po-
winni zaopatrzyć dziecko w ele-
menty odblaskowe.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

W dniach 5-16 września w Ino-
wrocławiu organizowany bę-
dzie bezpłatny odbiór odpa-
dów wielkogabarytowych. 

Zgłoszenia bezpłatnych wywo-
zów są przyjmowane do dziś 
do godz. 13 pod numerem tele-
fonu 52 357 56 62 lub mailowo: 
dyspozytor@igkim.pl. 

Po wykonanym zgłosze-
niu, należy wystawić odpady 
w pobliżu wiat śmietniko-
wych, a w przypadku domów 
jednorodzinnych, przed bramą 
posesji. Za odpady wielkogaba-
rytowe uznaje się  m.in. meble 
(szafy, stoły, krzesła, sofy, ko-
mody), dywany, wózki dzie-
cięce, materace, pierzyny.

ZGŁOSZENIA  
TYLKO DO DZIŚ 

Policjanci z komisariatu 
w Kruszwicy i Gniewkowie 
zapraszają na znakowanie ro-
werów. Cykliści mogą wyzna-
czonego dnia zgłosić się z ro-
werami i dokumentami, tym 
samym przystępując do pre-
wencyjnego programu 
„Oznakuj swój rower - poznaj 
swojego dzielnicowego”. 

Działania polegające na zna-
kowaniu jednośladów mają 
charakter prewencyjny w celu 
zapobiegania ich kradzieżom 
i są całkowicie bezpłatne.  

Wystarczy zgłosić się 
wskazanego dnia i w wyzna-
czonych godzinach przy kru-
szwickim oraz gniewkowskim 
komisariacie. 

Znakowanie odbędzie się 
w dniu: 3 września (sobota) 
w godz. 9-12 przy ul. Piasta 7a 
(Komisariat Policji w Gniewko-

wie) i 6 września (wtorek) 
w godz. 8-12 przy  ul. Niepodle-
głości 47 (Komisariat Policji 
w Kruszwicy). 

Dzieci, które chcą oznako-
wać swój rower proszone są 
o przybycie z rodzicem lub 
opiekunem. 

Przy okazji tych akcji pre-
wencyjnych policjanci przypo-
minają, aby nie pozostawiać 
swoich rowerów w klatkach, 
przed blokami, czy sklepami, 
nie zamykając ich uprzednio 
specjalnym zabezpieczeniem.            
(DM)

GNIEWKOWO I KRUSZWICA 
OZNAKUJĄ ROWERY
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2  WRZEŚNIA 
1989 - w I LO im. Jana Kaspro-
wicza w Inowrocławiu miał 

miejsce zjazd najstarszych wy-
chowanków szkoły. 

3  WRZEŚNIA 
1883 - powstała cukrownia 

w Tucznie. 
1963 - zmarła Magdalena Ko-
peć z domu Zabierzańska (ur. 
1909), nauczycielka wycho-
wania fizycznego w Semina-

rium Nauczycielskim Żeń-
skim, Państwowym Liceum 
Pedagogicznym oraz II Pań-
stwowym Liceum i Gimna-

zjum im. Marii Konopnickiej 
w Inowrocławiu. W czasie 

wojny należała do Armii Kra-
jowej oraz prowadziła tajne 

nauczanie na terenie GG. 
1967 - Prymas Polski Stefan 

Wyszyński dokonał uroczystej 
koronacji cudownego obrazu 
Matki Boskiej Łaskawej w Pie-

raniu. 
2010 - w Toruniu zmarł Ry-
szard Skowroński (ur. 1935 

w Gniewkowie), bibliotekarz, 
działacz kulturalny i sportowy. 
Był Honorowym Obywatelem 
Miasta i Gminy Gniewkowo. 

4  WRZEŚNIA 
1431 - Inowrocław zajęty został 
przez wojska krzyżackie. Mia-
sto uległo zniszczeniu. Kilku-
dziesięciu mieszczan dostało 
się do niewoli w charakterze 

zakładników. 
1900 - urodził się Konstanty Sa-

wicz, dr med., laryngolog. 
Przez ponad 20 lat pracował 
w uzdrowisku i szpitalu ino-

wrocławskim. 
1929 - w Solankach otwarty zo-
stał Zakład Przyrodoleczniczy. 

5  WRZEŚNIA 
1431 - w efekcie najazdu krzy-

żackiego spłonęła inowrocław-
ska wieża ratuszowa. 

1966 - zmarł Izydor Sobecki (ur. 
1910), znany lekarz inowro-

cławski. 
1989 - zmarł ksiądz kanonik Jó-
zef Matuszak, długoletni pro-
boszcz parafii Opatrzności Bo-

żej w Mątwach. 
6  WRZEŚNIA 

1968 - zainaugurowane zostały 
obchody 700-lecia Gniewkowa. 

7  WRZEŚNIA 
1939 - wojska niemieckie wkro-

czyły do Gniewkowa. 
1964 - zmarł Franciszek Bene-
dykciński (ur. 1882), właściciel 
znanego w Inowrocławiu za-
kładu rzeźnicko-wędliniar-
skiego, działacz społeczny. 

8  WRZEŚNIA 
1879 - w Inowrocławiu urodził 
się Bronisław Niklewski, fizjo-
log roślin, profesor Uniwersy-
tetu Poznańskiego i Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Poznaniu, 

autor 137 publikacji, m.in. 
pierwszego polskiego podręcz-

nika fizjologii roślin. Zmarł 
w 1961 r. w Poznaniu. 

1939 - wojska niemieckie wkro-
czyły do Inowrocławia, przeła-

mując kilka punktów oporu 
zorganizowanych przez miej-

scowych harcerzy.

Sierpień to miesiąc zakończe-
nia żniw, to czas, aby podzię-
kować Bogu za plon, a rolni-
kom za ich ciężką pracę. 

W tym roku dożynki świetli-
cowe w Czystem (w Gminie 
Inowrocław) zbiegły się w cza-
sie z dożynkami parafialnymi. 

Wieniec, który powstał w świe-
tlicy wiejskiej został przewie-
ziony przez delegację społecz-
ności sołectwa Czyste do ko-
ścioła parafialnego pw. św. 
Anny w Liszkowie, na czas do-
żynkowej mszy świętej.  

Po południu już na placu 
przy świetlicy odbył się festyn 

rodzinno-dożynkowy. Wszyst-
kich przybywających witały 
słomiane witacze w kształcie 
minionków.  

Dla dzieci przygotowano 
ciekawe atrakcje: dmuchane 
zjeżdżalnie i plac zabaw, kolo-
rową watę cukrową oraz stano-
wisko, gdzie można było zro-

bić sobie kolorowe warkoczyki 
lub tatuaże.  

Podczas festynu wszyscy 
mieszkańcy mogli skosztować 
tradycyjnych potraw, smacz-
nych wypieków, dań z grilla 
i swojskiego chleba. Wspólne 
biesiadowanie trwało do póź-
nych godzin nocnych. 

Emilia Michalska, opiekun 
świetlicy wiejskiej w Czystem 
dziękuje wszystkim za przyby-
cie i za pomoc przy organizacji 
wydarzenia.  

Osobne podziękowania 
przesyła na ręce wszystkich 
sponsorów. 
(EM)                       

W CZYSTEM DZIĘKOWANO 
ZA PLON I CIĘŻKĄ PRACĘ

Wczoraj ruszyła nowa  
linia komunikacyjna na te-
renie Powiatu Inowrocław-
skiego. 

Linia N w powiatowych prze-
wozach pasażerskich w ramach 
publicznego transportu zbioro-
wego będzie wozić pasażerów 
na trasie Złotniki Kujawskie – 
Oporówek - Inowrocław. Posze-
rzy to ofertę przewozową Po-
wiatu Inowrocławskiego. 
Utworzenie nowej linii stało się 
konieczne gdyż swoje usługi 
na tej trasie zawiesił komer-
cyjny przewoźnik, a powiat nie 
chce dopuścić do wykluczenia 
transportowego mieszkańców 
tych terenów. 

Linia N przebiegać będzie 
przez: Złotniki Kujawskie – 
Gniewkówiec – Tupadły – Bro-
niewo – Budziaki – Żelechlin – 
Liszkowo – Wybranowo – Jak-
sice – Oporówek – Czyste – 
Gnojno – Inowrocław. 

Przypomnijmy, z począt-
kiem listopada 2020 r. Powiat 
Inowrocławski uruchomił 8 ta-
kich linii, a wprowadzenie tych 
połączeń umożliwiła ustawa 
o Funduszu rozwoju przewo-
zów autobusowych. Powiatowy 
transport w 2022 r. posiadał już 
12 linii komunikacyjnych. Teraz 
doszła kolejna 13-ta. 

Rozkłady jazdy znaleźć 
można w specjalnej zakładce 
na stronie internetowej powiatu.

NOWA POWIATOWA 
LINIA AUTOBUSOWA
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Funkcjonariusze Zakładu Kar-
nego w Inowrocławiu w ra-
mach zajęć kulturalno-oświa-
towych zaangażowali skaza-
nych do prac społecznych 
na rzecz Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Inowrocławiu.                       

Zakład Karny w Inowrocławiu 
od lat współpracuje z „4”. Do tej 
pory funkcjonariusze inowro-
cławskiej jednostki gościli w rą-
bińskiej szkole przy okazji pół-
kolonii. Opowiadali o formacji 
oraz prowadząc zajęcia z dzie-
dziny pierwszej pomocy przed-
medycznej. Tym razem wraz 
z nimi do „Czwórki” zawitali 
skazani. Na prośbę dyrektor 
szkoły dwaj skazani przeprowa-
dzili drobne remonty. Odświe-
żyli dwie klasy. Uczniowie 
po powrocie z wakacji będą mo-
gli zasiąść do nauki w świeżo 
wyremontowanych klasach. 
Prace społeczne wykonane 
przez skazanych także i im sa-
mym przyniosły wiele korzyści. 

Zajęcia kulturalno-oświa-
towe są elementem szerszych 
działań readaptacji społecznej. 
Ich celem jest wychowywanie, 
uświadamianie i kształtowanie 
społecznie pożądanych po-
staw. Zajęcia kulturalno-oświa-
towe, w szczególności te orga-

nizowane poza jednostką peni-
tencjarną stanowią szansę 
sprawdzenia osadzonych 
w tzw. „warunkach wolnościo-
wych”.  

Jest to jeden z etapów 
sprawdzania postępów resocja-
lizacyjnych więźnia, jaki zwy-
kle następuje przed udziele-
niem skazanemu możliwości 
spotkania się z najbliższymi 
poza murami zakładu karnego, 
udzielenia przepustki lub za-

trudnienia na zewnątrz jed-
nostki. Osadzonym biorącym 
w nich udział zawsze towarzy-
szy funkcjonariusz. Najbardziej 
efektywne wychowawczo są 
zajęcia, które są społecznie uży-
teczne. Skazany w nich uczest-
niczący poznaje właściwe spo-
soby spędzania wolnego czasu 
i może poczuć satysfakcję z wy-
konywanej przez siebie pracy 
na rzecz społeczności lokalnej.                   
(KS)                                       

SKAZANI ODŚWIEŻYLI DWIE 
SALE W RĄBIŃSKIEJ „CZWÓRCE”
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Policjanci z Inowrocławia prowa-
dzą postępowania dotyczące 
siedmiu przestępstw polegają-
cych na kradzieżach, usiłowa-
niach i włamaniach do obiektów.  

Zbierali informacje oraz za-
bezpieczali monitoring. Dzięki 
niemu ustalili, że związek ze 
wszystkimi siedmioma zdarze-
niami może mieć ta sama osoba. 
Znając jedynie jej ogólny ryso-
pis, trwały jej poszukiwania. 

- 26 sierpnia nastąpił prze-
łom w sprawach. Naczelnik Wy-
działu Kryminalnego w czasie 
wolnym jechał swoim au-
tem przez Inowrocław. Zauwa-
żył mężczyznę, który miał cha-
rakterystyczne tatuaże i odpo-
wiadał rysopisowi poszukiwa-
nego. Śledził jego trasę prze-

mieszczania się i miał go cały 
czas na oku. Dał znać dyżur-
nemu, który niezwłocznie zor-
ganizował grupę kryminalnych, 
którzy podjęli dalsze działania. 
Ci na ulicy Staszica przeprowa-
dzili dynamiczną akcję, której 
skutkiem było zatrzymanie 21-
letniego mężczyzny, miesz-
kańca powiatu żnińskiego. Tra-
fił on do policyjnego aresztu - 

mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu.  

Kryminalni połączyli sie-
dem postępowań w jedno 
i po analizie zebranych dowo-
dów potwierdzili udział w prze-
stępstwach 21-latka. Ten po usły-
szeniu zarzutów, z wnioskiem 
o tymczasowe aresztowanie, zo-
stał doprowadzony do oskarży-

ciela i sądu. Jego decyzją najbliż-
sze trzy miesiące spędzi za kra-
tami. Zarzuca mu się: kradzież al-
koholu z lokalu, dwa włamania 
do ogródka piwnego oraz sklepu 
i cztery usiłowania kradzieży 
z włamaniem do pomieszczeń 
biurowych, sklepu obuwni-
czego, punktu rowerowego oraz 
pizzerii. Podejrzanemu grozi 
kara do 10 lat więzienia.            (DM)                                                                                                                                      

NACZELNIK WYPATRZYŁ 
SPRAWCĘ PRZESTĘPSTW

Naczelnik Wydziału Kryminal-
nego inowrocławskiej policji 
rozpoznał mężczyznę poszu-
kiwanego do spraw włamań 
na terenie miasta. Powiadomił 
dyżurnego, który natychmiast 
zorganizował grupę pości-
gową. Zatrzymany usłyszał już 
siedem zarzutów.
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AKCJA „TRZEŹWY 
PORANEK”

W poniedziałkowy poranek 
przez dwie godziny patrole 
z Wydziału Ruchu Drogo-
wego w Inowrocławiu prze-
prowadziły akcję. Polegała 
ona na skontrolowaniu czy 
kierowcy jadą trzeźwi. Nie 
było idealnie. 

- 29 sierpnia w godz. 6-8  
inowrocławska „drogówka” 
w kilku miejscach powiatu 
inowrocławskiego sprawdzała 
stan trzeźwości kierujących. 
Skontrolowanych zostało 743 

kierujących - informuje asp. 
szt. Izabella Drobniecka z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.  

Po użyciu alkoholu ujaw-
nione zostały cztery osoby, 
które tym samym popełniły 
wykroczenia drogowe.  

W jednym przypadku kie-
rowca popełnił przestępstwo, 
bo wsiadł za kierownicę mając 
sądowy zakaz prowadzenia po-
jazdów. Policjanci również za-
trzymali trzy prawa jazdy. 
(DM)               

NA POLICYJNYCH 
SYGNAŁACH DO SZPITALA
Na policyjnych sygnałach 
do szpitala. Tak wyglądała po-
dróż ze Złotnik Kujawskich 
do Bydgoszczy inowrocław-
skich policjantów wydziału 
ruchu drogowego, a także kie-
rowcy i pasażerów opla, 
w którym wraz z rodzicami 
jechał trzyletni chłopiec. 
Dziecko potrzebowało pilnej 
pomocy medycznej. Dzięki 
funkcjonariuszom w porę tra-
fiło pod opiekę lekarzy. 

Służba dwóch policjantów 
z inowrocławskiej „drogówki” 
sierż. szt. Ariela Jęcek i sierż. 
Kamila Bogdanowicza obrała 
26 sierpnia niespodziewany 
przebieg. Około godz. 20.45 
w rejonie Złotnik Kujawskich 
zauważyli szybko zbliżającego 
się do nich opla. 

Kierowca zatrzymał się 
przy patrolu i powiedział, że 
potrzebuje pomocy, by pilnie 
dostać się do bydgoskiego szpi-
tala. Poinformował, że wiezie 
trzyletniego synka, który 
z uwagi na schorzenie i silne 
bóle brzucha musi jak najszyb-
ciej dostać się pod opiekę leka-
rzy. Dzieckiem, które jechało 
tym samochodem i bardzo pła-
kało opiekowała się jego mama. 

Policjanci natychmiast 
skontaktowali się z dyżurnym 
i opowiedzieli o sytuacji. Decy-
zja była jedna, policyjny pilotaż 
do Bydgoszczy z użyciem sy-
gnałów dźwiękowych i świetl-

nych. Cała akcja zakończyła się 
przed szpitalem. Dziecko trafiło 
na izbę przyjęć, a później na ba-
dania. Ojciec chłopca wrócił 
na chwilę do funkcjonariuszy 
i podziękował za pomoc. (DM)                                 
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29 sierpnia policjanci z komisa-
riatu w Kruszwicy zostali po-
wiadomieni o zdarzeniu drogo-
wym i o tym, że sprawca odje-
chał z miejsca. Do zdarzenia 
doszło przy ulicy Portowej. Kie-
rujący hyundaiem doprowa-
dził do kolizji i przytarł renault. 

- Jego reakcja zaskoczyła 
poszkodowanych, bo sprawca 
nie zatrzymał się, a wręcz przy-
spieszył i odjechał. Nie zdołali 
go dogonić, bo zniknął im 
z pola widzenia - podkreśla asp. 
szt. Izabella Drobniecka z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.  

Mundurowi mając wiedzę 
o sprawcy kolizji ruszyli na jego 
poszukiwania. Szybko go na-
mierzyli na jednej z ulic miasta. 
Przy jego aucie policjanci ujaw-
nili uszkodzenia błotnika i zde-
rzaka. Nie było wątpliwości, że 
on właśnie ma związek ze zda-
rzeniem drogowym. Kierujący 

pojazdem 56-letni kruszwicza-
nin został zatrzymany. Funk-
cjonariusze wyczuli od niego 
alkohol, a badanie wykazało 
1,8 promila w organizmie. Pa-
trol zatrzymał również jego 
prawo jazdy. 

- 30 sierpnia policjanci 
skompletowali materiał dowo-
dowy. Mężczyzna usłyszał za-
rzut kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości, za co 
grozi mu kara do dwóch lat po-
zbawienia wolności. Poniesie 
też konsekwencje spowodowa-
nia kolizji drogowej - dodaje 
 asp. szt. Izabella Drobniecka.                                                 
(DM)                                                                                                  

Kruszwiccy dzielnicowi za-
trzymali 56-letniego kie-
rowcę hyundaia, który ucie-
kał z miejsca kolizji. Po tym 
jak przytarł renaulta, odje-
chał, bo jak się okazało był 
nietrzeźwy. Noc spędził 
w areszcie, a potem usłyszał 
zarzuty.
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UCIEKŁ Z MIEJSCA KOLIZJI
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BEZPIECZNIE NA WODZIE 

Policyjni kruszwiccy wodniacy 
i WOPR-owcy nadal intensyw-
nie działają na jeziorze Gopło. 
Pełnione służby to patrolowa-
nie dużego obszaru nad wodą, 
monitorowanie jeziora, inter-

wencje oraz zakres działań edu-
kacyjnych. Podczas całego 

weekendu (26-28 sierpnia) czu-
wali nad bezpiecznym wypo-
czynkiem ludzi nad jeziorem 

Gopło. Działania polegały 
na patrolowaniu oraz monito-
rowaniu jeziora i kontroli jed-

nostek pływających. Wszystko 
po to, by nie doszło do podto-

pień i utonięć. Dużą rolę w tego 
typu służbach pełni edukacja, 

bo tłumaczenie letnikom zasad 
ma na celu podniesienie ich 
świadomości, że woda to ży-
wioł. Łącznie podczas week-

endu służby: wylegitymowały 
dziewięć osób, skontrolowały 
osiem jednostek pływających, 
skontrolowały trzy kąpieliska 

i trzy „dzikie” plaże, sprawdziły 
uprawnienia i trzeźwość pięciu 
osobom, pouczyły jedną osobę.

                            KRÓTKO 

Spotkania policjantów ze 
społeczeństwem to stałe za-
dania dzielnicowych. Szcze-
gólną troską otaczani są se-
niorzy, by byli na bieżąco 
z informacjami na temat bez-
pieczeństwa. Dzielnicowi 
z Janikowa odwiedzili ostat-
nio „Dzienny Dom Senior +”. 

24 sierpnia placówka pomo-
cowa dla seniorów w Janikowie 
gościła miejscowych policjan-
tów: asp. Iwonę Chruścicką 
i asp. szt. Krzysztofa Filipczaka. 

Na spotkanie z munduro-
wymi do Domu Dziennego Se-
nior + była zaproszona rów-
nież młodzież ze Świetlicy Śro-
dowiskowej „Urwisy”. Oni 
również dowiedzieli się wiele 
jak postępować by być bez-
piecznym. 

- Dzielnicowi dyskutowali 
z uczestnikami pogadanki 
na temat poruszania się po dro-
gach jako piesi, rowerzyści i pa-
sażerowie pojazdów. Przypo-
mnienie i omówienie obowią-
zujących przepisów było wstę-

pem do rozmów o poczuciu 
bezpieczeństwa mieszkańców 
Janikowa na drogach - infor-
muje asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 

Policji w Inowrocławiu.  Funk-
cjonariusze również poruszali 
zagadnienia dotyczące działa-
nia oszustów za pomocą inter-
netu i wiadomości sms-owych. 

Przychodzące informacje bo-
wiem zawierają często niebez-
pieczne linki, które okazują się 
pułapką przygotowaną przez 
przestępców. W dalszym ciągu 

pojawiają się sprawcy oszustw 
metodami „na wnuczka i poli-
cjanta”. Dlatego rozmów 
i na ten temat nie mogło za-
braknąć.  (DM)   

JANIKOWSCY DZIELNICOWI 
POMOGLI SENIOROM
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REKLAMA 0010598112

*  Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem

* Zapewniamy pełen zakres usług

*     Oferujemy bezgotówkowy system 

rozliczania kosztów (ZUS, KRUS, policja, 

wojsko, więziennictwo)

* Dysponujemy własną chłodnią w Kruszwicy

* Jesteśmy producentem trumien - trumny

  już od 300 zł

* Baldachim i winda nagrobna GRATIS

* Dom Pogrzebowy w Kruszwicy

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

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

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Małgorzata Matuszak

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy 
z Centrum Badania Opinii Klientów certyfikat 

FIRMA GODNA ZAUFANIA
za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu 
działalności biznesowej oraz rzetelne podejście 
do zobowiązań wobec Klientów i Kontrahentów
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SPORT

Wyniki 
Zdrój Ciechocinek - Unia Gniew-
kowo 0:2, Oskar Kryszak 2, Piast 
Kołodziejewo - LTP Lubanie 2:2, 
Damian Łozowicz, Robert Wilk, 
Arkadiusz Kowalski, Łukasz 
Kmieć, WIP Start Stawki - Gopło 
Kruszwica 6:2, Arkadiusz Pi-
skorski 3, Michał Janik, Denis 
Olejnik, Michał Witkowski - Mi-
łosz Losik, Szymon Skalski, No-

teć Gębice - Zootechnik Kołuda 
Wielka 1:1, Dominik Jelonek - 
Kamil Ugorski, GKS Baruchowo 
- Kujawiak Kruszyn 2:0, Kamil 
Malinowski, Rafał Bobrowski, 
Sadownik Waganiec - Orlęta 
Aleksandrów Kujawski 0:2, Łu-
kasz Witucki, Kacper Krajewski, 
Wisła Dobrzyń nad Wisłą - Ku-
jawiak Kowal 1:1, Juliusz Haba-
siński - Rafał Jankowski, Lubie-
nianka Lubień Kujawski - Łokie-
tek Brześć Kujawski 1:6, Mariusz 
Jaśkiewicz, Dawid Marciniak 2, 
Piotr Szczęsny 2, Szymon Boł-
kowiec, Szymon Gryczewski.   

Po trzech kolejkach 
na czele są Łokietek i Unia G. 
po 9 punktów.                                 (DM)

W PIĄTEJ LIDZE
W piłkarskiej piątej li-
dze (grupie 2) odbyła się trze-
cia runda spotkań. Z trzech 
punktów cieszyli się zawod-
nicy z Gniewkowa. Remisy za-
notowali gracze z Kołodzie-
jewa i Kołudy Wielkiej.

GRAJĄ W B KLASIE
W piłkarskiej B klasie od-
była się druga kolejka. 
W grupie czwartej powiat 
inowrocławski reprezentuje 
tylko Notecianka II Pakość. 
Więcej drużyn walczy w gru-
pie piątej.  

Grupa 4 
Snajper Rogowo - Notecianka II 
Pakość 3:6, Kacper Nowak 2, 
Tomasz Świderski - Dawid 
Krawczyk 2, Paweł Wójcik, Pa-
tryk Łechtański, Maciej Przy-
bylski, Hubert Marek, Grom 
Ostrowo - Noteć II Gębice 0:13, 
Dominik Niewiadomski 3, Bar-
tosz Skorupiński 3, Mariusz Su-
ski, Karol Podchorodecki, Łu-
kasz Leśny, Filip Bednarek, Se-
bastian Woźniewicz, Bartek 
Smorczyński, Mateusz Paw-
łowski, Kujawianka Strzelno - 
Olimpia Dąbrowa 2:0, Rado-
sław Konieczka, Krystian Pie-
chocki,  LZS Jadowniki - KP Je-
ziora Wielkie 0:2, Jakub Jąkal-
ski, Bartosz Skibiński (samobój-
cza), LZS Grochowiska Książe - 
Burza Nowa Wieś Wielka 0:1, 
Krystian Szportun, Sparta Jano-
wiec Wielkopolski - Noteć II Ła-
biszyn 3:1, Miłosz Maciejewski, 
Michał Zaworski, Justin Za-
charko - Marcin Jaroszewski. 
Komplet punktów mają: Noteć 
II, KP Jeziora Wielkie, Sparta 
i Notecianka II.  

Grupa 5 
Kolorowi Krusza Zamkowa - 
Czarni Wierzchosławice 1:1, 
Kacper Raczyński - Krzysztof 
Sobczak, Kujawiak Sukowy - 
Fregata Polanowice 2:1, Rafał 
Redmann, Hubert Burdziński - 
Maciej Osiński, Orłowianka Or-
łowo - LZS Kościelec 1:2, Jakub 
Pawlaczyk - Piotr Sypniewski, 
Mateusz Zalewski, Unia II 
Gniewkowo - Kujawy Kozy 7:0, 
Sebastian Krzysztofiak 2, Ma-
teusz Balik 2, Ariel Olszewski, 
Cezary Giemza, Kacper Gro-
nowski, Unia Leszcze - Noteć 
Inowrocław 4:4, Sebastian Ga-
wroński, Dawid Kurtys, Da-
mian Sikorski, Wiktor Pawli-
kowski - Kacper Kornacki 2, Mi-
kołaj Mrozek 2. Pauzował Znicz 
Rojewo.  W tabeli prowadzi LZS 
Kościelec 6 punktów. Wyprze-
dza Noteć In., Unię L. i Koloro-
wych po 4 pkt.  
(DM)                                                                       
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Wyniki 
Goplania Inowrocław - Mikrus 
Szadłowice 1:3, Bartosz Gocz-
kowski - Michał Urbaniak, Bła-
żej Wyrkowski i samobójcza, 
Cukrownik Tuczno - Dąb BOSiR 
Barcin 3:0, Tyberiusz Głogow-
ski, Tomasz Kaszubski, Dariusz 
Jeliński, Dąb Bąkowo/Dąbrowa 
Biskupia - Tarant Wójcin 2:4, Da-
mian Stefański, Artur Zaborow-
ski - Wiktor Mochalski 3, Damian 

Lewandowski, Kujawy Marko-
wice - Piast Złotniki Kujawskie 
4:2, Borys Klimczewski 2, Bar-
tosz Maniewski 2 - Krzysztof 
Głogowski, Maciej Kubacki, 
Akademia Futbolu Brzoza - Po-
goń II Mogilno 7:0, Łukasz Żu-
chowski 4, Mikołaj Jurczykow-
ski, Michał Pietrzak, Łukasz Krę-
żel, Zagłębie Piechcin - Pału-
czanka Żnin 1:0, Paweł Marci-
niak, Spójnia Białe Błota - Szubi-
nianka SISU Szubin 3:2, Bartosz 
Adamski, Patryk Mikołajczyk, 
Kamil Nowak - Paweł Jakubow-
ski, Filip Borowski.  

Na czele są Tarant i Spójnia 
po 7 punktów. Po 6 pkt. mają 
Brzoza, Pogoń II i Kujawy.  (DM)

ŚCISK W TABELI
Trzecią kolejkę rozegrali pił-
karze A klasy (grupy 2). Po raz 
trzeci z boiska pokonani 
schodzili zawodnicy Goplanii 
Inowrocław i Dębu Bą-
kowo/Dąbrowa Biskupia. 

PUNKT NOTECIANKI
W czwartej kolejce walczyli 
piłkarze czwartej ligi.  

Wyniki 
Notecianka Pakość - Sparta 
Brodnica 2:2, Przemysław 
Swojnóg, Przemysław Strzesak 
- Olaf Wójtowicz, Radosław 
Wójcik (samobójcza), Kuja-
wianka Izbica Kujawska - Cuia-
via Inowrocław 5:0, Oleg Ta-
baka 2, Robert Kowalczyk 2, Ję-
drzej Zapłacki, Lech Rypin - No-
teć Łabiszyn 3:0, Mateusz Roz-
pierski, Adrian Kowalski, Mar-
tyn Trędewicz, Chemik Mode-
rator Bydgoszcz - Pogoń Mo-
gilno 2:0, Patryk Perliński, Piotr 
Siekirka, Pomorzanin Toruń - 
Wda Świecie 1:0, Jakub Bollin, 

Włocłavia Włocławek - Chełmi-
nianka Chełmno 6:1, Kamil Ku-
ropatwiński 2, Mariusz Miłek 2, 
Robert Hirsz, Stanisław Łojew-
ski - Oskar Andrzejewski, Spor-
tis SFC Łochowo - Lider Włocła-
wek 4:2, Michał Kalitta 2, Miko-
łaj Szmelc, Dawid Tomczak - 
Alan Czerwiński, Damian Fi-
gura, Pomorzanin Serock - Tłu-
chowia Tłuchowo 0:2, Szymon 
Koziatek, Dawid Kieplin, Start 
Pruszcz - FAF Elana Toruń 1:1, 
Bartosz Czerwiński - Szymon 
Ćwikliński.  

Liderem jest Sparta 10 
punktów. Włocłavia i  Cuiavia 
mają po 9 pkt. Notecianka zaj-
muje ostatnie miejsce 1 pkt.         
(DM)                                                    
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Wyniki 
Unia Swarzędz - Unia Janikowo 
1:0, Adam Borucki, Unia Solec 
Kujawski - Stolem Gniewino 1:1, 
Sebastian Pacek - Mateusz Wa-
chowiak, Bałtyk Gdynia - Zawi-
sza Bydgoszcz 1:5, Marcel Sluga 
- Kamil Żylski 2, Patryk Urbań-
ski, Sebastian Rugowski, Ga-
briel Falciano, Vineta Wolin - 
Olimpia Grudziądz 0:5, Szy-
mon Doba 2, Oskar Sikorski, Ka-
mil Kurowski, Amarildo Balo-
telli, Świt Skolwin Szczecin - 
Błękitni Stargard 3:0, Sokół Kle-
czew - Gedania Gdańsk 1:2, Ja-
rota Jarocin - Polonia Środa 
Wielkopolska 1:2, Pogoń Nowe 
Skalmierzyce - Cartusia Kar-
tuzy 3:1, KP Starogard Gdański 
- Pogoń II Szczecin 0:2.       

Tabela 
1. Olimpia 13 punktów, 2. Pogoń 
II Szcz. 13, 3. Zawisza 12, 4. Świt 
10, 5. Gedania 10, 6. Polonia 9, 

7. Błękitni 8, 8. Jarota 7, 9. Po-
goń N.S. 7, 10. Sokół 7, 11. Unia 
S. 7, 12. Cartusia 6, 13. KP Staro-
gard G. 6, 14. Unia J. 4, 15. Wi-
neta 3, 16. Bałtyk 2, 17. Unia S.K. 
1, 18. Stolem 1.  GKS Przodkowo 
występuje pod nazwą Cartusia 
Kartuzy. 

Najlepsi strzelcy 
Krzysztof Bartoszak (Jarota), Pa-
tryk Winsztal (Olimpia), Kamil 
Wiśniewski (Vineta), Kamil Żyl-
ski po 4 bramki, Piotr Okuniewicz 
(obaj Zawisza), Patryk Paczuk 
(Świt), Bartosz Zalewski, Woj-
ciech Zyska (obaj Gedania) po 3. 

W sobotę janikowianie za-
grają na własnym stadionie 
z Bałtykiem Gdynia (godz. 15) 
i bardzo potrzebują wygranej. 

Ponadto m.in. Zawisza 
zmierzy się z KP Starogard Gd. 
4 września o godz. 12. 
(DM)                                                                                                            

PRZEGRALI W SWARZĘDZU
Piłkarze Unii Janikowo 
przegrali w Swarzędzu z za-
wodnikami Unii w spotka-
niu piątej kolejki trzeciej ligi 
(grupy 2). Byli bardzo bliscy 
wywalczenia w Wielkopol-
sce jednego punktu. Bramkę 
stracili dopiero w 89. minu-
cie meczu. 
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Za nami kolejna edycja tur-
nieju streetball w Kruszwicy, 
organizowanego corocznie 
przez Stowarzyszenie Kru-
sza i UKS Basket 2010. Za-
wody odbyły się pod hono-
rowym patronatem Starosty 
Inowrocławskiego Wie-
sławy Pawłowskiej.  

W dwóch kategoriach wieko-
wych (do lat 16 i open) rywali-
zowało sześć zespołów. Najlep-
sze okazały się drużyny Ka-
sprowicza i Zakolaków.  

Klasyfikacja 
Open: 1. Zakolaki, 2. Piast,  
3. Crazy Team. Najlepszy za-
wodnik: Daniel Żełudok.   

Do lat 16: 1. Kasprowicz,  
2. Hazardziści, 3. JKK. Najlep-
szy koszykarz: Jan Fajfer. 

Konkurs rzutów za trzy 
punkty wygrał Sergiej Mazniak. 
Zwycięskie drużyny oprócz pu-
charu i medali otrzymały bony 
podarunkowe, upominki ufun-
dowane przez Starostę Wie-
sławę Pawłowską i nagrody 
od Poseł Magdaleny Łośko. (DM)   

Bilety można nabywać na stro-
nie: pzt.abilet.pl. 

- Powołania na spotkanie 
w Pucharu Davisa otrzymali 
wszyscy nasi najlepsi tenisiści: 
Hubert Hurkacz, Kamil Maj-
chrzak, Kacper Żuk, Łukasz Ku-
bot, Jan Zieliński, Szymon Wal-
ków. A jako debiutanta zaprosi-
liśmy do drużyny utalentowa-
nego juniora Olafa Pieczkow-
skiego, który dotarł do półfi-
nału turnieju ITF M25 Talex 
Open w Poznaniu. Wszyscy 
nasi najlepsi zawodnicy wyra-
zili chęć przyjazdu do Inowro-
cławia, dogrywamy jeszcze 
ostatnie szczegóły, więc zgru-
powanie reprezentacji i sam 
mecz zapowiadają się bardzo 
interesująco – powiedział kapi-
tan reprezentacji Mariusz Fyr-
stenberg. 

Wielkie wyróżnienie 
- Jestem zadowolony z tego 
startu. To był dla mnie idealny 
turniej przed występem w ju-

niorskim US Open. Pokazał, że 
forma jest i gram naprawdę do-
brze, a miałem okazję rozegrać 
tu sporo meczów w ciągu kilku 
dni. Po powrocie z Nowego 
Jorku czeka mnie debiut w re-
prezentacji. Cieszę się, że kapi-
tan Mariusz Fyrstenberg mnie 
powołał do drużyny. To wielkie 
wyróżnienie i zaszczyt, ale też 
możliwość do podglądania 
z bliska najlepszych polskich te-
nisistów, jak Hubert, Kamil, Łu-
kasz – stwierdził Pieczkowski 
w Poznaniu. 

Kujawy zamiast Szczecina 
- Nie wyobrażam sobie nie za-
grać znowu w reprezentacji, 
tym bardziej ucieszyło mnie 
powołanie do kadry przez kapi-
tana. Rok temu w tym samym 
tygodniu we wrześniu nie mie-
liśmy meczu w Pucharze Da-
visa, więc wystąpiłem w chal-
lengerze ATP w Szczecinie i do-
szedłem do finału, więc teore-
tycznie jest trochę punktów 
do obrony.  Ale tym razem nie 
będzie mnie tam, bo w tym cza-
sie zagram w drużynie narodo-
wej. Mam nadzieję, że w Ino-
wrocławiu będą pełne trybuny, 
bo liczymy na gorący doping 
polskich kibiców, bo w marcu 
na meczu w Portugalii bardzo 

nam tego brakowało – zapo-
wiada Majchrzak. 

Miłe wspomnienia  
W Inowrocławiu pojawi się też 
były lider deblowej klasyfika-
cji tenisistów i dwukrotny 
triumfator imprez Wielkiego 
Szlema (Australian Open 2014 
i Wimbledon 2017) - Łukasz 
Kubot, jeden z najbardziej do-
świadczonych reprezentantów 
Polski w Pucharze Davisa. Po-
przednio zobaczyliśmy go 

w biało-czerwonym stroju 
na korcie przed rokiem w Kali-
szu, gdzie Polacy pokonali Sal-
wador 3:1. 

- Gra w drużynie narodo-
wej to zawsze dla mnie wielki 
honor i zaszczyt. Kiedy tylko 
zdrowie mi na to pozwala, to 
zawsze jestem do dyspozycji 
reprezentacji i kapitana. Tak 
będzie też teraz i mam na-
dzieję, że stworzymy tam wiel-
kie widowisko przy pełnych 
trybunach. Dobrze pamiętam 

poprzedni mecz  w Inowrocła-
wiu, w którym wygraliśmy 
z Estonią 4:1. Wtedy zdobyłem 
dla Polski pierwszy punkt 
w spotkaniu, a pozostałe do-
rzucili koledzy z drużyny. Tym 
razem zagram tylko w deblu, 
ale liczę, że będzie to zwycięski 
punkt na 3:0 – powiedział Ku-
bot. 

Wojciech Kowalski trenerem 
- Bardzo nas cieszy, że dzięki za-
angażowaniu władz samorzą-

dowych wielki tenis wróci 
po dziesięciu latach do Inowro-
cławia. To szczególne miejsce 
z wielkimi tradycjami. Przed ro-
kiem 100-lecie istnienia świę-
tował tam miejscowy klub Go-
plania, równolatek Polskiego 
Związku Tenisowego. A z tam-
tym klubem związane nieroz-
łącznie jest nazwisko wspania-
łego tenisisty Wojtka Kowal-
skiego. Warto podkreślić, że bę-
dzie on na meczu Pucharu Da-
visa jako jeden z trenerów na-
szej reprezentacji narodowej - 
podkreśla Mirosław Skrzyp-
czyński, prezes PZT. 

Rywalizacja w hali na Rąbi-
nie rozpocznie się w piątek (16 
września) o godz. 15 dwoma me-
czami singlowymi. Natomiast 
w sobotę (17 września) o godz. 11 
najpierw odbędzie się spotkanie 
deblowe, a po nim dwa poje-
dynki singlowe.  

Sponsorem strategicz-
nym Polskiego Związku Teni-
sowego jest PKN Orlen, który 
jest również Sponsorem Głów-
nym Reprezentacji Polski Męż-
czyzn oraz Sponsorem Głów-
nym Meczu Davis Cup Polska 
- Indonezja. Sponsorem Me-
czu jest Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.                    
(DM)                                                                                                                   

HURKACZ PRZYJEDZIE DO INOWROCŁAWIA?
Już za dziesięć dni najlepsi 
polscy tenisiści przyjadą 
do Inowrocławia na zgrupo-
wanie kadry i mecz Pucharu 
Davisa z Indonezją (16-17 
września w hali widowi-
skowo-sportowej OSiR).
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STREETBALL 
W KRUSZWICY

Już 3 września KSK Ciech 
Noteć Inowrocław zaprezen-
tuje się podczas XXV Tur-
nieju Koszykówki Mężczyzn 
o Puchar Prezydenta Ino-
wrocławia Ryszarda Brejzy. 

O trofeum w hali widowi-
skowo-sportowej OSiR powal-
czą również: AZS Transbruk To-
ruń, Tarnovia Tarnowo Pod-
górne, MKK Interon Siejko Bo-
ruta Zgierz. 

O godz. 10 inowrocławia-
nie zagrają z ekipą z Torunia. 

Natomiast w południe Tarno-
via spotka się z Borutą. Mecze 
o trzecie i pierwsze miejsce od-
powiednio o godz. 16 i 18.  

 W tym sezonie w barwach 
zespoółu kierowanego przez 
trenera Piotra Wiśniewskiego 
walczą: Aleksander Filipiak, 
Oleksandr Shcherbatiuk, Jakub 
Kondraciuk, Mateusz Marci-
niak, Piotr Robak, Jan Fajfer, 
Mateusz Stańczuk, Jakub Du-
sza, Mikołaj Grod i Łukasz Bo-
dych. Szansę dostaną też wy-
chowankowie klubu. (DM)    

W TURNIEJU 
ZAGRA NOTEĆ

UKS Basket 2010 Kruszwica 
w nowym sezonie zagra w ko-
szykarskiej trzeciej lidze.   

Ponadto nadgoplański klub zgło-
sił też drużyny do rozgrywek 
wojewódzkich do lat 11, 16 i 19. 

W drugiej połowie sierpnia 
najstarsze zespoły przebywały 
na obozie w Koszalinie, gdzie 
przygotowywały się do startu 
w nowym sezonie. 

- Trzecioligowy team 
w głównej mierze będzie się 
składał z wychowanków kru-

szwickiego Basketu 2010, za-
wodników urodzonych w 2005 
roku. Są to rozgrywki senior-
skie, dlatego podjęliśmy decy-
zje o dokonaniu 4-5 wzmoc-
nień, aby nasza młodzież mo-
gła nabierać doświadczenia 
oraz miała od kogo się uczyć - 
informują działacze klubu.  

Jako pierwsi do Basketu 
trafili dwaj inowrocławianie: 
skrzydłowy Krzysztof Kozłow-
ski (na zdjęciu) i rzucający 
obrońca Tomasz Kretkowski.  
(DM)    

POWALCZĄ  
W TRZECIEJ LIDZE
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