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W Kruszy Zamkowej, gdzie archeolodzy 
już w latach sześćdziesiątych odkryli 
unikalną osadę z przełomu starej i no-
wej ery z ziemi wciąż wydobywane są 
skarby. Na polach pod Inowrocławiem 
znów pracują specjaliści z Instytutu Ar-
cheologii Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu pod kierunkiem ar-
cheologa dr. Józefa Bednarczyka. Prace 
trwają od pięciu tygodni. 

Pole Pana Krzysztofa Patera w Kru-
szy Zamkowej jest niezwykłe, bo znaj-
dują się na nim pozostałości osiedla 
z przełomu starej i nowej ery. Był tu je-
den z głównych punktów etapowych 
szlaku bursztynowego i zarazem cen-
tralna osada dla Kujaw Zachodnich. 
Ośrodek ten stanowił centrum władzy 
ówczesnej społeczności kujawskiej, 
mieszkała w nim elita. 

- Osada usytuowana jest w miejscu 
przewężenia zabagnionej i szerokiej, 
trudnej do przeprawy doliny Noteci. 
W tym miejscu jest najwężej i tu usytu-
owane od pradziejów aż po obecne 
czasy były wszelkie przeprawy przez tę 

naturalną przeszkodę. Mieszkańcy kon-
trolujący ten ważny węzeł drogowy 
czerpali z tego wymierne korzyści, po-
bierając opłaty za przeprawę, gościnę, 
zaopatrzenie ludzi i koni oraz za ochronę 
podróżnych. Trasą tą przemieszczały się 
jak na owe czasy tłumy wędrowców. Po-
dróżowali oni w różnych celach, ale 
głównie przewozili towary i kapitał. Była 
to taka ówczesna autostrada pełniąca 
różne funkcje i łącząca tereny cywiliza-
cji śródziemnomorskiej, opanowanej 
wówczas przez Cesarstwo Rzymskie, 
z wybrzeżami Bałtyku i zamieszkują-
cymi je społecznościami. Kujawy znaj-
dowały się w środku tego szlaku i peł-
niły szczególną rolę kontrolując prze-
bieg tej wielkiej wymiany i czerpiąc 
z niej wymierne profity – wyjaśnia dr 
Bednarczyk. 

Odkrywczynią i pierwszą ba-
daczką Kruszy Zamkowej była profe-
sor Aleksandra Cofta-Broniewska. 
Wtedy badania trwały przez 3 lata i zo-
stały zaprzestane z uwagi na brak za-
plecza i środków finansowych ade-

kwatnych do rangi tego wielkiego 
przedsięwzięcia. 

- Cieszę się, że wznowiono bada-
nia po latach, bo osada jednak ulega de-
strukcji. Jestem pod wrażeniem tego jak 
dobrze była tu zorganizowana profesjo-
nalna wytwórczość obróbki bursztynu, 
metalurgii, jubilerstwa czy obróbki po-
roża, z którego wykonywano naprawdę 
wyrafinowane ozdoby m.in. grzebie-
nie. Trzymając w ręku te precyzyjne 
przedmioty aż trudno uwierzyć, że po-
wstały tak dawno – mówi Starosta Wie-
sława Pawłowska, która z Poseł Magda-
leną Łośko odwiedziła archeologów. 

Do tej pory natrafiono głównie 
na obiekty pełniące funkcje obrzę-
dowe. Są to niewielkie kapliczki, które 
miały glinianą podłogę. Na środku ta-
kiej posadzki znajdował się ryt w for-
mie koła lub kwadratu symbolizujący 
centrum, na którym w czasie obrzę-
dów płonął ogień. 

- W tym ogniu spalano ofiary. Były 
to płody rolne m.in. zboże bądź zwie-
rzęta ofiarne. Wyjątkiem były psy, które 
uśmiercano i składano w ofierze w cało-
ści. Właśnie odkryto szkielet takiego psa 
sprzed 2 tysięcy lat i jest to jeden z naj-
większych psów znalezionych na Kuja-

wach – dodaje pracująca w zespole ar-
cheologów dr Danuta Żurkiewicz. 

Mięso innych zwierząt było zja-
dane przez wiernych. Co ciekawe na-
ukowcy na terenie osady znajdowali też 
kości pierwszych udomowionych ko-
tów, które wraz z rzymianami trafiły 
na Kujawy. 

Standardowa osada z tego okresu 
to kilka-kilkanaście rodzin. Mnożąc to 
razy pięć lub sześć to będzie kilkadzie-
siąt osób. Natomiast Krusza z uwagi 

na jej funkcję była dużo większa. Ośro-
dek zamieszkiwało kilkaset osób, 
a domy były duże i wygodne, niektóre 
być może nawet piętrowe. 

Naukowcy pracujący na polach 
w Kruszy Zamkowej od sierpnia wyło-
nili z ziemi szczątki zwierząt sprzed 
około 2 tysięcy lat. Wśród cennych zna-
lezisk są m.in. : ceramika, monety z cza-
sów cesarzy Hadriana i Marka Aureliu-
sza, zapinki legionistów rzymskich 
i ozdoby z kości.
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Przez tereny obecnego Powiatu Inowrocławskiego wiodła starożytna au-
tostrada – jedna z najważniejszych arterii ówczesnej Europy, a mieszka-
jący tu ludzie potrafili z tego korzystać.
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REKLAMA 0010468094

hanna.szoszorowska@polskapress.pl

REKLAMA 0010598117

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

REKLAMA 0010608559

l  WĘGIEL ORZECH, 
EKOGROSZEK, MIAŁ 

l  NAWOZY  
POD ZBOŻA

FHU GEES  
88-181 Jaksice, ul. Dworcowa 12,  

tel. 52/35 116 20

DOBRY WĘGIEL
POLSKI I IMPORTOWANY

l  MATERIAŁ 
SIEWNY ZBÓŻ

l  Pasze, witaminy, 
koncentraty



2 PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2022

Z POWIATU

IV Kulinariada Osób Niepełno-
sprawnych – pod takim tytu-
łem zorganizowane zostało ku-
linarne wydarzenie w Domu 
Pomocy Społecznej w Tar-
nówku. Było kolorowo, smacz-
nie, zdrowo, a wszystko w ra-
mach kampanii „ Aktywny Po-
wiat Inowrocławski ”. 

- Celem konkursu było pro-
mowanie wśród osób niepeł-
nosprawnych zdrowych na-
wyków żywieniowych oraz 
popularyzowanie wiedzy i na-
bywanie praktycznych umie-
jętności kulinarnych. Spotka-
nie przyczyniło się też do roz-
wijania relacji interpersonal-
nych osób niepełnospraw-
nych oraz do zniwelowania 
barier społecznych po tak dłu-
gim okresie izolacji społecznej 
wywołanej pandemią – mówi 
Dyrektor Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie Alicja 
Aleksander. 

Surówki lub sałatki według 
własnego przepisu wykonywały 
kilkuosobowe zespoły – repre-
zentanci wszystkich domów po-
mocy społecznej z Powiatu Ino-
wrocławskiego. Dania podlegały 
ocenie jury, a uczestników Kuli-
nariady dopingowali, obecni 
na spotkaniu, Starosta Inowro-

cławski Wiesława Pawłowska, 
wraz z Wicestarostą Tadeuszem 
Majewskim i Członkami Zarządu 
Powiatu Włodzimierzem Figa-
sem i Jackiem Zalesiakiem. 

Artystyczno-muzyczną 
oprawę konkursu zapewnił wy-
stęp mieszkańców z DPS z Tar-
nówka. Patronat honorowy 
nad imprezą sprawowała Staro-
sta Inowrocławski.

W ROCZNICĘ HITLEROWSKIEJ AGRESJI 

W Powiecie Inowrocławskim, 
tak jak w całej Polsce, obcho-

dzona była 83. rocznica napaści 
Niemiec na Polskę. Uczestniczyli 

w niej m.in. parlamentarzyści: 
Poseł Magdalena Łośko i Senator 

Krzysztof Brejza, Przewodni-
cząca Sejmiku Elżbieta Piniew-

ska, Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska, Prezy-
dent Inowrocławia Ryszard 

Brejza, przedstawiciele oświaty, 
kultury, instytucji, stowarzyszeń 

i poczty sztandarowe. 
 

DROGOWE PRACE W TOKU 
Trwają prace związane z likwi-
dacją przełomów oraz remon-
tów odcinków dróg powiato-
wych wykonywane, na zlece-

nie Zarządu Dróg Powiato-
wych, przez firmę STRABAG. 

Odcinki dróg objęte pracami to: 
Cieślin – Kościelec – Janikowo, 
Tupadły – Przedbojewice, Ino-
wrocław – Markowice, Jaksice – 
Orłowo, Ściborze – Mierogonie-

wice oraz ulice w Inowrocła-
wiu: ul. Poznańska, ul. Naruto-
wicza, ul. Staszica, ul. Wojska 
Polskiego, al. Kopernika i ul. 

Św. Ducha. Podczas robót dro-
gowych obowiązuje czasowa 
organizacja ruchu ze zwęże-

niami jezdni oraz ruchem wa-
hadłowym kierowanym przez 

uprawnionych sygnalistów. 

                          KRÓTKO

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

SMACZNIE I ZDROWO

Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska go-
ściła uczniów i nauczycieli 
z CAGRIBEY ANADOLU LI-
SESI z Ankary. 

Delegacja turecka przebywa 
w tym tygodniu w naszym Po-
wiecie na zaproszenie III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Królo-
wej Jadwigi w Inowrocławiu 
w ramach wymiany e-twinning. 
Gości z liceum z Turcji przedsta-
wił Staroście dyrektor szkoły 
Krzysztof Nowicki i koordyna-
tor projektu nauczyciel języka 
angielskiego Agnieszka Kubiak. 

W planie tygodniowego 
pobytu, który kończy się 
w niedzielę, jest m.in. zwie-
dzanie szkoły, zapoznanie 
z systemem jej pracy, udział 
w lekcjach hybrydowych, pre-
zentacje i warsztaty językowe, 
wizyta w Plast-Marze i Askau-
kalis, spacer po Inowrocławiu. 

Powiatowa szkoła roz- 
poczęła współpracę z lice- 
um w Turcji około dwa lata 
temu. Dotychczas wspólnie 

przeprowadzano projekty on-
line. 

Organem prowadzącym III 
LO jest Powiat Inowrocławski.

TURECKA DELEGACJA W III LO
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Połączeni dziedzictwem czyli 
Ludzie listy piszą – pod takim 
tytułem odbywać będą się 
w niedzielę, 11 września warsz-
taty epistolograficzne w po-
wiatowym Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu. 

Wydarzenie realizowane jest 
w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Edukacyjne 
warsztaty epistolograficzne 
przypomną zapomnianą już 
sztukę pisania listów. Prezenta-
cja zbiorów zostanie połączona 
z zabawą w pisanie listów 
na dawnych materiałach. 

Warsztaty skierowane są 
do dzieci i dorosłych oraz zo-
staną oparte na prezentacji za-
bytkowej korespondencji ze 
zbiorów organizatorów – Mu-
zeum i Archiwum. Z okazji EDD 
wystawione będą listy m.in. Jana 
Kasprowicza, Jadwigi Gąsow-

skiej, Stanisława Przybyszew-
skiego, Dagny Juel, Stanisławy 
Przybyszewskiej, Anieli Pająk 
oraz firmowa korespondencja 
z przełomu XIX i XX w. 

Zaprezentowane zostaną 
również archiwalia dotyczące 
historii poczty w Powiecie Ino-
wrocławskim. Uczestnicy 
warsztatów będą mogli napi-
sać list na wybranym przez sie-
bie historycznym „nośniku” – 
glinie, wosku, brzozowej ko-
rze, gęsim piórem, stalówką. 
Wspólnie sporządzony zosta-
nie inkaust według historycz-
nej receptury. 

Wydarzenie objęte jest pa-
tronatem Starosty Inowrocław-
skiego Wiesławy Pawłowskiej. 
Partnerzy: Powiat Inowrocław-
ski i Archiwum Państwowe 
w Bydgoszczy Oddział w Ino-
wrocławiu. Zapraszamy do mu-
zeum w godz. 12.00-15.00.

WARSZTATY W MUZEUM
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Mowa o Domu Rodziny Jana 
Kasprowicza w Szymborzu. 
Z etapem prac zapoznała się 
Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska. 

Dotychczas położono nowe 
tynki zewnętrzne i we-
wnętrzne, wymieniono 
wszystkie instalacje elek-
tryczne, zdemontowano 
starą dachówkę, wyremonto-
wano ogrodzenie w części 
murowanej, zlecono wyko-
nanie elementów drewnia-
nych ogrodzenia - tzw. szta-

chet według historycznej iko-
nografii, przywrócono pier-
wotny poziom terenu, wyko-
nano cięcia pielęgnacyjne 
starych drzew owocowych, 
przekazano do konserwacji 
zabytkową tablicę z brązu i zle-
cono produkcję stolarki we-
dług zachowanej ikonografii. 

Prace konserwacyjne pro-
wadzi Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane MON-TEK z Inowro-
cławia.  

Dom Rodziny stanowi filię 
powiatowego Muzeum imienia 
Jana Kasprowicza.

REMONT TRWA
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Msza święta w 42.rocznicę 
podpisania Porozumień 
Sierpniowych została od-
prawiona w Bazylice Mniej-
szej w Inowrocławiu. 

Eucharystii przewodniczył 
ks.Dariusz Żochowski. Licznie 
wzięli w niej udział samorzą-
dowcy ze Starostą Inowrocław-
skim Wiesławą Pawłowską, 
związkowcy, delegacje i poczty 
sztandarowe z powiatowych 
szkół, mieszkańcy. Przy reli-
kwiach bł.ks Jerzego Popie-
łuszki złożono kwiaty. 

Wydarzenia z końca 1980 
roku, powstanie niezależnego 
związku zawodowego, a w isto-
cie wielkiego ruchu społecz-
nego wyzwoliło w Polakach nie 
notowaną wcześniej pod rzą-

dami komunistów ogromną ak-
tywność w wymiarze politycz-
nym i społecznym. Dla mło-
dzieży uczestniczącej we mszy 
stanowi to lekcję historii i pa-
triotyzmu.

POROZUMIENIA SIERPNIOWE

FO
T.

 S
TA

RO
ST

W
O

 P
O

W
IA

TO
W

E

REKLAMA 0010609091

Wójt Gminy 
Inowrocław

INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Gminy 
Inowrocław, ul. Królowej Jadwi-
gi 43, 88-100 Inowrocław, na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
urzędu: http://gm-inowroclaw.
rbip.mojregion.info/ zostały po-
dane do publicznej wiadomości 
wykazy nieruchomości położo-
nych w miejscowościach: Jaksi-
ce oz. nr dz. 74/2 i Gnojno oz. 
nr dz. 43/5 przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Inowrocław 
lub telefonicznie pod nr (52) 35-
55-816.
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Podziękowania 
Serdecznie dziękuję Prezesom, Dyrektorom  
i Właścicielom Firm z terenu Powiatu Inowro-
cławskiego za ufundowanie nagród w konkursach 
towarzyszących Dożynkom Archidiecezjalno-Po-
wiatowo-Gminnym, które odbyły się w Janikowie 
w dniu 27 sierpnia 2022 r.

Dożynki wsparli:
Inofama S.A. Inowrocław,
Inter-Broker sp. z o.o. Toruń, 
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Budownictwa Corpinex 
sp. z o.o. Inowrocław, 
Ciech Soda Polska S.A. Inowrocław, 
Drukarnia Pozkal sp. z o.o. sp.k. Inowrocław, 
Krajowa Grupa Spożywcza Kruszwica, 
Druk-Intro S.A. Inowrocław, 
Viando sp. z o.o. sp.k. Inowrocław, 
Grupa Piekuś sp. z o.o. Inowrocław, 
Eurotherm - Technika Grzewcza Inowrocław, 
Kom-Rol Kobylniki sp. z o.o.,
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka,
Kunke Poligrafia sp. z o.o. Inowrocław,
Cukiernia i Piekarnia Marta Inowrocław, 
Piekarnia i Cukiernia Jóźwiakowie Inowrocław.

Dzięki bezcennej, bezinteresownej pomocy, okazaniu 
dobrej woli oraz hojności Powiat Inowrocławski mógł 
uatrakcyjnić mieszkańcom i gościom to ważne dla na-
szego regionu wydarzenie. 

W imieniu Zarządu Powiatu Inowrocławskiego,

Starosta Inowrocławski
Wiesława Pawłowska

Rozmowa z Alicją Aleksander, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie  w Inowrocławiu 
ruszyło z szeroko zakrojoną 
akcją, proszę powiedzieć, bo 
wiem, że podczas tej akcji 
kogoś szukacie, kogo tak 
naprawdę?

Alicja Aleksander: Tak, 
chociaż oczywiście najlepszą 
formą opieki jest sprawowa-
nie pieczy przez rodziców 
biologicznych i wychowy-
waniu się dziecka w domu 
rodzinnym. Niestety, co roku 
mamy pewien procent dzieci, 
które pozbawione są tego na-
turalnego środowiska i wów-
czas muszą być umieszczone 
w pieczy zastępczej. Dlatego 
podjęliśmy taką szeroką ak-
cję, również informacyjną, 
aby pozyskać kandydatów do 
pełnienia funkcji opiekuna 
pieczy zastępczej. Ta akcja 
ma na celu dotarcie do jak 
najszerszej grupy odbiorców, 
żeby każdy mógł się dowie-
dzieć, co to znaczy bycie ro-
dziną zastępczą, bycie opie-
kunem zastępczym i żeby 
jak najwięcej dzieci trafiło do 
rodzinnej pieczy zastępczej.

To może jakoś to wyjaśnijmy, 
na czym polegają te różnice, 
bo szukacie rodzin zastęp-
czych zawodowych, czyli są 
też niezawodowe. Czym one 
się różnią?

Alicja Aleksander: Gene-
ralnie w naszym powiecie 
funkcjonują rodziny spo-
krewnione, niezawodowe 
i zawodowe. W ramach 

rodzin zawodowych jesz-
cze rozróżniamy rodziny 
specjalistyczne i pogoto-
wia. Jeżeli chodzi o rodziny 
spokrewnione, są to rodzi-
ny najbliższe dziecku, czyli 
dziadkowie, rodzeństwo 
pełnoletnie, które może 
przejąć pieczę zastępczą nad 
małoletnimi. Natomiast je-
żeli chodzi o rodziny nieza-

wodowe, są to dalsi krewni, 
którzy normalnie podejmują 
zatrudnienie i dodatkowo 
sprawują pieczę zastępczą 
nad dziećmi. Natomiast 
jeżeli chodzi o rodziny za-
wodowe, są to rodziny, któ-
re zajmują się zawodowo 
świadczeniem funkcji opie-
kuna zastępczego. Z tymi 
osobami jest podpisywana 
stosowna umowa i za swo-
ją pracę, bo to jest praca, 
otrzymują też wynagrodze-
nie.  

Jeszcze powiedzmy o tym, że 
na terenie naszego powia-
tu funkcjonują placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, 
w których też dzieci znajdują 
schronienie, ale to nie są domy 
dziecka, jakie znamy z prze-
szłości - duże domy, w których 
są dziesiątki, setki dzieci.

Alicja Aleksander: Nie, ab-
solutnie nie. Zgodnie z usta-
wą o wspieraniu rodzinnej 
pieczy zastępczej, byliśmy 
zobligowani, aby placówki 
opiekuńczo-wychowawcze 
miały pewien standard. Ten 

standard obliguje nas do 
tego, aby były to małe domy, 
w których przebywa czter-
nastu wychowanków. W su-
mie w powiecie funkcjonuje 
siedem placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, są one 
rozmieszczone na terenie 
całego powiatu. Mówię tutaj 
o Jaksicach, Orłowie, Gniew-
kowie, Kruszwicy i trzech 
placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych na terenie 
miasta Inowrocławia.

Czy dzieci, które mogłyby 
ewentualnie znaleźć opiekę 
takich rodzin zastępczych 
zawodowych, to są właśnie ci 
młodzi ludzie, którzy są w tej 
chwili w placówkach? 

Alicja Aleksander: Gene-
ralnie jeżeli chodzi o przyj-
mowanie do rodzin zastęp-
czych zawodowych mówimy 
tutaj o dzieciach, które nie 
ukończyły dziesiątego roku 
życia i rodzin opiekujących 
się najmłodszymi poszuku-
jemy najbardziej. Ustawa 
nakłada na nas wprost taki 
obowiązek.

Ile takich rodzin zawodowych 
mamy na terenie powiatu?

Alicja Aleksander: Mamy
trzynaście takich rodzin. 
To są rodziny zawodowe,
które dzielą się, tak jak już 
wspomniałam, na rodziny 
specjalistyczne i pogoto-
wia rodzinne. Mamy jed-
ną rodzinę specjalistyczną 
i trzy pogotowia rodzinne, 
do którego trafiają dzieci 
z interwencji, kiedy zadzieje 
się jakaś sytuacja kryzyso-
wa i należy natychmiast to 
dziecko umieścić w pieczy 
zastępczej.

Kto może być taką rodziną?
Alicja Aleksander: Może

być to para małżeńska, ale 
też osoba samotna, która
chce pełnić tę funkcję. Nie
ma obowiązku, aby wyłącz-
nie na rodziny zastępcze
preferować kandydatów, 
którzy są parą małżeńską.

CIĄG DALSZY ZA TYDZIEŃ

Rozmawiał 
Artur Kisielewicz

W kujawski krajobraz 
wpisane są przydrożne 
kapliczki i krzyże. II wojna 
światowa zniszczyła nie-
mal wszystkie. 

Te mijane dzisiaj odbudowa-
no lub postawiono po 1945 r.  
Tylko miejsce, najczęściej 
skrzyżowanie dróg,    jest 
dawne, uświęcone… Szczę-
śliwie gdzieniegdzie trwają 
do dzisiaj świątki pamiętają-
ce naprawdę dawne czasy. W 
Niszczewicach, przy drodze 
w kierunku na Liszkowo stoi 
kapliczka. Wydaje się typowa, 
murowana, zwieńczony żela-
znym krzyżem, otoczona płot-
kiem, kępami przekwitłych 
liliowców i wysokimi tujami. 
Jedna z kilku podobnych, jed-
na z wielu jeszcze.

Kapliczka jest zadbana, 
świeżo pomalowana, pew-
nie z końcem kwietnia. Jest 
żółto niebieska, w kolorach 
papieskim i maryjnym. W pół-
kolistym zwieńczeniu znaj-
duje się data 1956, liczy sobie 
zatem 66 lat. We wnęce, za 
szybką znajduje się figurka 
Matki Boskiej. To najczęstsza 

świętość w polskich kaplicz-
kach ale ta z Niszczewic jest 
rzeźbą wyjątkową. To ludowe 
wyobrażenie Matki Boskiej 
Skępskiej. Niegdyś niezmier-
nie popularne na Kujawach, 
ziemi dobrzyńskiej i chełmiń-
skiej, północnym Mazowszu. 
Dzisiaj prawdziwy unikat, je-
dyna taka w Powiecie Inowro-
cławskim. Jej „rodzinna miej-
scowość” to Skępe w ziemi 
dobrzyńskiej, oddalone o po-
nad 120 kilometrów, za Wisłą, 
a przed 1919 r. w zupełnie in-
nym państwie, w Rosji czyli 
niemal w Azji. Skępe było ce-

lem pielgrzymek już w 1495 
r. W 1755 figurkę smukłej 
dziewczyny depczącej księ-
życ koronowano i przyoble-
czono w bogaty złoty płaszcz, 
nadający rzeźbie charaktery-
styczny stożkowaty kształt. 
Pobożni pielgrzymi    kupowali 
w Skępem figurki cudownej 
Madonny i zabierali do siebie. 
Ustawiali je na domowych oł-
tarzykach lub w przydrożnych 
kapliczkach.

        Niszczewicka Madonna 
ma już pewnie ponad 100 lat. 
Kilka pokoleń mieszkańców 
wsi modliło się tutaj i dbało 
o rzeźbę, konserwując ją i ma-
lując, czasem nieudolnie ale 
zawsze z miłością. W czasie 
II wojny światowej pierwotną 
kapliczkę zniszczyli Niemcy. 
Bezdomną figurką zajęli się 
sąsiedzi kapliczki. Po 1945 r. 
nastały nowe czasy, komuni-
styczne rządy nie sprzyjały 
religii. W 1953 r. zmarł Stalin. 
W 1956 (roku budowy kaplicz-
ki) w czerwcu krwawo stłu-
miono poznańskie powstanie 
i    wybuchł Polski Paździer-
nik. Nastały zmiany, powró-
ciła nadzieja normalności. 
Do władzy doszedł Gomułka. 

28 X zwolniono z więzienia 
prymasa Stefana Wyszyńskie-
go. Stalinogród znowu był 
Katowicami… W Niszczewi-
cach wybudowano kapliczkę 
i z ukrycia wydobyto drewnia-
ną figurkę. Maleńka budowla 
skrywa wyjątkowy skarb, je-
żeli się wsłuchać to opowia-
da kawałek historii. A rzeźba 
jest piękna, to kwintesencja 
kujawskiej ludowej sztuki! 
Jedyna w naszym Powiecie. 
W maju spotykają się tutaj 
miejscowe kobiety i dzieci 
(a może nawet i mężczyźni?) 
i śpiewają loretańską litanię. 
W 1917 r. do modlitwy tej do-
dano nowe wezwanie, dzisiaj 
pod kapliczką przypadkowo 
(?) pomalowaną w ukraińskie 
barwy,    powtarzane z nadzie-
ją: Królowo pokoju módl się za 
nami… 

Starostwo Powiatowe 
w Inowrocławiu co roku przy-
znaje środki na konserwa-
cję zabytków. Może lokalna 
społeczność zechciałaby we 
współpracy z Powiatem Ino-
wrocławskim dokonać kon-
serwacji Skępskiej Madonny 
z Niszczewic. Rzeźba jest tego 
warta!

Poznaj Powiat. Bądź aktywny

Niszczewicka Madonna

Aby dziecko miało dom

FO
T. S

TA
RO

ST
W

O P
OW

IAT
OW

E

FO
T. S

TA
RO

ST
W

O P
OW

IAT
OW

E



PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2022 
EXPRESS BYDGOSKI044 PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2022

GMINA INOWROCŁAW www.gminainowroclaw.eu

W większości placówek 
edukacyjnych w naszym 
kraju, w tym również  
i w szkołach podstawo-
wych zlokalizowanych 
na terenie gminy Inowro-
cław, 1 września rozpoczął  
się nowy rok szkolny.  
Rok szkolny 2022/23.

Uroczysta inauguracja 
zgromadziła w udekoro-
wanych salach w szko-
łach w Górze, Jaksicach, 
Orłowie, Sławęcinku, Tu-
padłach i Turzanach od-
świętnie ubrane dzieci  
i młodzież, często wraz  
z rodzicami, dyrekcje i kadry 

pedagogiczne, pracowników 
obsługi oraz zaproszonych 
gości.

W Szkole Podstawowej im. 
Ks. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Orłowie wszystkim 
uczniom dobrych ocen i suk-
cesów w rozwijaniu swoich 
pasji i talentów życzył Tade-
usz Kacprzak - Wójt Gminy 
Inowrocław. Życzenia speł-
nienia zawodowego popły-
nęły w kierunku kadry na-
uczycielskiej.

Podczas krótkiego spotka-
nia inaugurującego rok szkol-
ny w Szkole Podstawowej 
im. Polskich Olimpijczyków 
w Górze, Magdalena Dąbrow-
ska - Zastępca Wójta Gminy 
Inowrocław - szczególnie go-

rąco powitała pośród szkol-
nych murów pierwszokla-
sistów rozpoczynających 
przygodę ze szkolną edukacją 
oraz ósmoklasistów, dla któ-
rych ten rok będzie szczegól-
nie ważny. - Mam nadzieję, 
że nauka będzie sprawiała 
Wam radość, a w szkole bę-
dziecie czuli się po prostu 
dobrze - podsumowała krót-
kie przemówienie Magdalena 
Dąbrowska.

W Szkole Podstawowej im. 
Władysława Broniewskiego 
w Jaksicach, Aleksandra Ta-
baczyńska - Dyrektor Cen-
trum Usług Oświatowych 
Gminy Inowrocław, życzyła 
wszystkim uczniom rado-
snej i twórczej nauki, jed-

nocześnie dziękując pra-
cownikom i nauczycielom 
za przygotowanie jaksickiej 
szkoły do nowego roku 
szkolnego.

W trakcie uroczystości 
w Górze podziękowano za 
rok pracy na dyrektorskim 
stanowisku Beacie Barnow-
skiej, witając Katarzynę Sta-
chowiak - nową Dyrektor 
górskiej podstawówki. Nową 
Dyrektor - Agnieszkę Kwiat-
kowską - powitano również 
w Szkole Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi im. 
Mikołaja Kopernika w Sławę-
cinku.

Wcześniej, nim nauczycie-
le, rodzice, zaproszeni goście 
oraz dzieci i młodzież spotka-

li się w budynkach szkolnych, 
w kościołach w Górze i Orło-
wie odbyły się Msze Święte 
w intencji szkolnych społecz-
ności, inaugurujące nowy rok 
szkolny i katechetyczny.

W czasie kilkudziesięcio-
minutowych uroczystych 
spotkań, rozpoczętych wpro-
wadzeniem pocztów sztan-
darowych i odśpiewaniem 
„Mazurka Dąbrowskiego”, 
dyrektorzy szkół przedstawili 
kadry pedagogiczne swoich 
placówek, poinformowali 
uczniów i rodziców o najważ-
niejszych punktach organiza-
cji pracy szkoły oraz życzyli 
wszystkim udanego, obfitego 
w sukcesy edukacyjne roku 
szkolnego.

Podczas inauguracyjnych 
spotkań nawiązano również 
do przypadającej 1 września 
83. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej.

Naukę w roku szkolnym 
2022/23 w sześciu szko-
łach podstawowych, dla 
których organem prowa-
dzącym jest Gmina Ino-
wrocław, rozpoczęło 632 
uczniów. Pośród nich jest 
89 pierwszaków oraz 21 
uczniów przybyłych do 
nas z Ukrainy. Najwięcej 
uczniów (135) uczęszczać 
będzie do szkoły w Jaksi-
cach, zaś największa grupa 
pierwszaków (21) zasią-
dzie w szkolnych ławach 
w szkole w Orłowie.

Pierwszy dzwonek
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działa w Gnojnie
Michał Sibora pochodzi  
z rodziny o strażackich 
tradycjach. Strażakiem był 
jego tata - Eugeniusz, stra-
żakami są jego brat i siostra.  
W niedawno reaktywo-
wanej przy OSP Gnojno 
Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej, o której 
porozmawiamy, są córka 
i syn Michała. Obecnie 
Michał Sibora jest Naczel-
nikiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gnojnie oraz 
Komendantem Gminnym 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

- Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza to Twój pomysł. Kiedy 
zaczęła Ci taka myśl świtać, że 
tu w Gnojnie mogłaby taka mło-
dzieżówka funkcjonować?

- Pomysł drzemał we mnie 
od dawna, jednak wcześniej 
nie miałem takich możliwości, 
by pracować tutaj z młodzie-
żą, bo - po pierwsze - miesz-
kałem jakiś czas w Inowrocła-
wiu, a - po drugie - nie było 

zbyt dużo chętnych. Tak na-
prawdę to dopiero po zebra-
niu sprawozdawczo-wybor-
czym, które odbyło się w tym 
roku, i na którym zostałem 
wybrany na Naczelnika OSP 
Gnojno, stwierdziłem, że trze-
ba ten temat ożywić. Zadałem 
pytanie „kto chętny?” kilku 
osobom, m.in. Kajetanowi 
Krzeszewskiemu, który od 
trzech lat, jako nieletni i tak 
przychodził na nasze zbiórki 
strażackie, zapytałem swoje 
dzieci, czy chcą spróbować 
swoich sił w straży. Wiedzia-
łem, że syn za tatą i za dziad-
kiem też chciałby być stra-
żakiem. Potem skrzyknąłem 
jeszcze kilkoro dzieciaków. 
W międzyczasie zrodził się 
pomysł, by zrobić plakat infor-
mujący o powstawaniu dru-
żyny młodzieżowej. Rozesła-
liśmy ten plakat po szkołach, 
rozwiesiliśmy na tablicach 
ogłoszeniowych w sołectwie, 
no i dzieci, młodzież z entu-
zjazmem przybyli na pierwsze 
zebranie, nazwijmy je zało-
życielskie. I tak rozpoczęła 
się właściwie reaktywacja, 
po jedenastu latach, Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej 
w Gnojnie. Pomysł okazał się 

tak zwanym strzałem w dzie-
siątkę.

- MDP w Gnojnie jest chyba 
jedną z nielicznych młodzieżo-
wych drużyn działających  
w okolicy?

- Jest jedyną w Gminie Ino-
wrocław, a tych działających 
w nieco dalszej okolicy też jest 
niewiele. Można wymienić 
OSP Rojewo, które ma MDP, 
OSP Stanomin, no i idącą 
w ślad za nami OSP Złotni-
ki Kujawskie, która również 
w tym roku utworzyła swoją 
młodzieżówkę.

- Jaki jest przedział wiekowy 
członków MDP?

- Właściwie to nie ma ogra-
niczeń wiekowych. W struk-
turach OSP działają dziecięce 

i młodzieżowe drużyny. Aby 
startować chociażby w zawo-
dach wojewódzkich repre-
zentując MDP, trzeba mieć 
skończone 12 lat. Kategorie 
wiekowe są zasadniczo od 12. 
do 16. roku życia, ale straża-
kiem właściwie można być 
od urodzenia. Nie ma jakiejś 
bariery wiekowej. Natomiast 
przejście z MDP do strażaka 
ratownika, który może brać 
czynny udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych, nastę-
puje w wieku 18 lat.

- Co jest wpisane w najbliższym 
harmonogramie MDP?

- 24 września po raz pierw-
szy nasza drużyna pojedzie 
na zawody wojewódzkie. Tre-
nujemy raz w tygodniu, by 
jak najlepiej przygotować się 

do tej rywalizacji. Raz w tygo-
dniu, czyli tak jak przypadają 
nasze spotkania cykliczne od 
czasu zawiązania się drużyny, 
to jest od końca marca. A spo-
tykamy się zawsze we wtorek 
o 18.30, i oczywiście zaprasza-
my dzieci i młodzież chętną 
poznać fach strażaka do Gnoj-
na, do Domu Strażaka, w tym 
czasie. Przyłączyć się do nas 
może każdy i dla każdego 
starczy miejsca. Wracając do 
harmonogramu to cały czas 
prowadzimy zbiórkę elektro-
-sprzętu.

- Czego brakuje MDP OSP 
Gnojno?

- Na tę chwilę udało nam się 
MDP ubrać, ujednolicić strój.  
A czego brakuje? Na pewno 
sprzętu. Począwszy od hy-

dronetek, a skończywszy na 
tarczach, tunelach, ścianach. 
To jeszcze jest, ale jest już 
w bardzo zaawansowanym 
wieku. Trochę pomodernizo-
waliśmy sprzęt, ponaprawia-
liśmy go. Ale warto byłoby go 
już systematycznie wymie-
niać. Najważniejszym jednak 
celem dla nas, na ten czas, jest 
doposażenie drużyny w kaski 
i w pasy. Tego nie mamy. Stare 
kaski i pasy zostały wyeksplo-
atowane zupełnie. Piszemy 
w związku z tym wnioski, 
składamy oferty, odpowiada-
my na różne konkursy. Może 
skądś przyjdzie pozytywny 
odzew.

Całą rozmowę z Michałem 
Siborą znajdą Państwo na 
stronie internetowej gmina-
inowroclaw.eu
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Rozbudowa ul. Kujawskiej 
i Solidarności w Kruszwicy

W Gminie Kruszwica roz-
poczęto przekazywanie 
sprzętu komputerowego 
członkom rodzin osób 
zatrudnionych w zlikwi-
dowanych PGR-ach.

Komputery przekazywane 
są na podstawie złożonych 
oświadczeń oraz innych 
dokumentów. Za grant 
1 044 381, 93 zł kupiono
437 laptopów.

W poniedziałek, 29 sierp-
nia w Urzędzie Miejskim 

w Kruszwicy pierwsi upraw-
nieni uczniowie odebrali 
sprzęt komputerowy z rąk 
Burmistrza Kruszwicy Da-
riusza Witczaka i przedsta-
wiciela Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego Grzegorza 
Roszaka.

Przekazanie sprzętu 
odbywa się na podsta-
wie umów zawartych 
z osobami, które zakwa-
lifikowano do wsparcia, 
po spełnieniu warunków
określonych w regulami-
nie konkursu.

31.08.2022 r. zosta-
ła podpisana umowa 
dot. realizacji zadania 
pn. „Rozbudowa dróg 
gminnych ul. Kujawskiej 
i Solidarności w Krusz-
wicy” dofinansowanego 
z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Zakres zadania obejmuje 
odcinki ul. Kujawskiej i Soli-
darności o łącznej długości 
855,36 m. Prace przewidzia-
ne do wykonania wynikają 
z konieczności przebudowy 
istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej oraz jej rozbudo-
wy. Przebudowa kanalizacji 

deszczowej jest niezwykle 
ważnym elementem gospo-
darki ściekowej w tej części 
miasta. Po zakończeniu inwe-
stycji zniwelowany zostanie 
problem podtapiania ul. Soli-
darności, Spokojnej, Zacisze 
oraz części ul. Kujawskiej.

W ramach zadania wy-
konane zostanie także 
wzmocnienie istniejącej na-
wierzchni dróg, przebudowa 
istniejących parkingów oraz 
budowa nowych miejsc po-
stojowych, budowa zatoki 
autobusowej przy ul. Kujaw-
skiej, doświetlenie przejść 
dla pieszych, budowa kanału 
technologicznego.

Budżet Gminy Kruszwica: 
2.890.593,86 zł

D o f i n a n s o w a n i e : 
1.958.544,00 zł.

Wykonawca: „Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usłu-

gowe TRANS – POM Piotr 
Pomagier”

Wartość robot budowla-
nych: 4.849.137,86 zł

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR
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www.gniewkowo.com.pl GMINA GNIEWKOWO

Pod obeliskiem  
w gniewkowskim lesie, 
przedstawiciele władz 
samorządowych  
oraz zaproszeni goście 
złożyli wieńce i kwiaty.  
W ten sposób uczczono 
83. rocznicę  
wybuchu II wojny  
światowej.

1 września 1939 roku wojska 
niemieckie przekroczyły o świ-
cie granice Rzeczypospolitej, 
rozpoczynając tym samym II 
wojnę światową. O godzinie 
4.35 przeprowadzono bom-
bardowanie Wielunia. Atak 
ten nastąpił kilka minut przed 
ostrzelaniem przez pancernik 
„Schleswig-Holstein” Wester-
platte. II wojna była najkrwaw-
szą w historii ludzkości, a Pol-

ska poniosła w niej największe 
straty i szkody demograficzne 
spośród wszystkich państw 
walczących i okupowanych.

W 83. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej przy obelisku 
w Dąblinie odbyły się uroczy-
stości upamiętniające agresję 
III Rzeszy na Polskę. Podczas 
uroczystości przy obelisku 
odprawiona została modlitwa 
w hołdzie bestialsko pomor-

dowanym mieszkańcom gmi-
ny oraz wszystkim poległym
w działaniach wojennych. Po
wspólnej modlitwie, poświę-
ceniu tablicy, apelu poległych 
oraz salwie honorowej i oko-
licznościowych przemówie-
niach, przedstawiciele władz
samorządowych wraz z przy-
byłymi delegacjami i miesz-
kańcami gminy Gniewkowo 
złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Obchody 83. rocznicy wybuchu  
II wojny światowej
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W programie:
a  Liczne atrakcje dla dzieci/dmuchańce, konkursy, gry i zabawy  

z nagrodami
a  Pokaz kulinarny zwieńczony pysznym poczęstunkiem
a  Pokaz prawidłowej segregacji odpadów
a  Instruktaż udzielania pierwszej pomocy
a  Znakowanie rowerów
a  Strefa gastro sołectw z Gminy Gniewkowo
a  Liczne stoiska z regionalnymi wyrobami
a  Zbieranie karmy dla bezdomnych zwierząt
a  Pokaz mody recyklingowej i występy ekoaktywnych przedszkolaków  

oraz pokazy taneczne
a  Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie atrakcyjnych nagród
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GMINA ROJEWO www.rojewo.pl

W niedzielę, 4 września, 
obchodziliśmy Gminne 
Święto Plonów – jedno 
z najważniejszych w na-
szej gminie. 

Uroczystość rozpoczęła się 
o godz. 13:00 Maszą Świę-
tą w Kościele Rzymskoka-
tolickim pw. Matki Boskiej 
Wspomożycielki Wiernych 
w Rojewie, tam proboszcz 
parafii ks. Piotr Kunicki 
oraz proboszcz parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rojewicach – ks. 
Leszek Sakowski poświę-
cili dożynkowy wieniec, 
chleb oraz owoce. Zaraz po 
Mszy korowód dożynkowy, 
z pocztami sztandarowymi 
lokalnych OSP, szkół oraz 
stowarzyszeń, z dziećmi w 
pięknych strojach kujaw-
skich, prowadzony muzycz-
nie przez Zespół „Nasze Ku-
jawy” przeszedł na boisko 
sportowe, gdzie uroczy-
stość rozpoczęto hymnem 
państwowym. Gospodarze 
Gminy Rojewo – Rafał Żu-
rowski – Wójt Gminy oraz 
Joanna Mąka – Przewodni-

cząca Rady Gminy powitali 
przybyłych na uroczystość 
gości, mieszkańców gminy 
oraz przede wszystkim rol-
ników, dzięki którym mogli-
śmy szczęśliwie obchodzić 
Święto Plonów. „Dołożyli-
śmy wszelkich starań, aby 
dzisiejszy dzień mógł być 
dla Was, Rolnicy, dniem za-
służonego odpoczynku po 
trudach prac żniwnych. 

Minął rok, dzisiejszą uro-
czystością dożynek zamy-
kamy tegoroczne żniwa, by 
ze zbliżającym się świętem 
Matki Boskiej Siewnej otwo-
rzyć nowy rok rolniczego 
trudu, tak ściśle wpisane-
go w rytm przyrody i tak 
od niej zależnego” – mówił 
Wójt Gminy Rojewo – Rafał 
Żurowski. Gospodarze wraz 
ze Starostami Dożynek – Pa-
nią Anną Głogowską oraz 
Panem Sebastianem Luber 
pokroili symbolicznie chleb 
dożynkowy, po czym po-
częstowali nim uczestników 
imprezy. 

„Dożynki to prastara 
tradycja, głęboko zakorze-
niona w polskiej kulturze, 
a przede wszystkim w pol-

skiej wsi. Tak naprawdę do-
żynki są świętem Waszym 
– Rolników, a nam mają 
tylko przypomnieć, że dzię-
ki Waszej ciężkiej pracy 
codziennie na nasze stoły 
trafia chleb, który łączy lu-
dzi i otwiera oczy na tych, 
którzy potrzebują pomocy” 
– wspomina Przewodni-
cząca Rady Gminy Rojewo 
– Joanna Mąka. Po przemó-
wieniach Gospodarzy do-
żynek głos zabrali również 
zaproszeni na uroczystość 
goście: Poseł na Sejm RP – 
Dariusz Kurzawa, Wojewo-
da Kujawsko-Pomorski – Mi-

kołaj Bogdanowicz, Starosta 
Inowrocławski – Wiesława 
Pawłowska oraz Zastępca 
Dyrektora Generalnego Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa – Marcin Wroń-
ski. 

Po części oficjalnej uro-
czystości mogliśmy wysłu-
chać lokalnych zespołów 
i artystów –„Nasze Kujawy”, 
„Wrzos”, „Ale Babki” i Darii 
Gawędy. Tanecznie dożynki 
uświetnił Zespół Dziecię-
cy „Kujawskie Słoneczka”. 
Specjalnie na Gminne Świę-
to Plonów przygotowany 
został również okoliczno-

ściowy tort przez cukiernię 
„Manufakturę Słodkości” 
– Pana Jana Prusaka, któ-
rym Przewodnicząca Rady 
Gminy oraz Wójt często-
wali osobiście wszystkich 
przybyłych. Rozstrzygnięty 
został również konkurs na 
najlepszą kaczkę Gminy Ro-
jewo dla sołectw, KGW oraz 
stowarzyszeń, w którym 
zwyciężyło sołectwo Jasz-
czółtowo – Jezuicka Struga, 
kolejne miejsca zajęły: Sto-
warzyszenie Miłośników 
Kultury Kujawskiej „Sami 
Swoi”, KGW Wybranowo, 
a wyróżnienie przypadło 

KGW Mierogoniewice. Na 
miejscu nie zabrakło wielu 
atrakcji, takich jak: dmu-
chane place zabaw, stoiska 
KGW oraz stowarzyszeń
z naszej gminy, stoiska firm
i przedsiębiorstw i wiele in-
nych. Dla mieszkańców wy-
stąpił również 

Pan Ząbek ze swoim ma-
gicznym show dla dzieci 
oraz zagrały zespoły „Noc-
ny Stróż” z Inowrocławia 
i gwiazda imprezy – Zespół
TOP ONE. Zabawę do póź-
nych godzin wieczornych
umilał również Zespół Bayer 
Band.                                       MW

Dożynki Gminne 2022 w Rojewie
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GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

3 września 2022 odbyły 
się uroczyste Dożynki 
Gminne. Organizatorem 
tegorocznego Święta Plo-
nów była Gmina Złotniki 
Kujawskie oraz Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki  
Wodnej  w Toruniu. Uro-
czystościom patronowały 
Radio PIK oraz „Gazeta 
Pomorska”.

Gminne świętowanie rozpo-
częło się od uroczystej mszy 
świętej. Starościna oraz Sta-
rosta dożynek gminnych 
2022 Pani Renata Gawroń-
ska, rolniczka z Niszczewic i 
Pan Andrzej Nadolski, rolnik  
z Jordanowa wprowadzili 
do kościoła przepiękny wie-
niec oraz chleb dożynkowy.

Oficjalna część uroczysto-
ści miała miejsce na stadio-
nie OSIR Złotniki Kujawskie, 
gdzie w imieniu Wójta Wi-
tolda Cybulskiego oraz Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Tadeusza Kuglarza powita-

no rolników, sadowników, 
plantatorów, hodowców, 
wszystkich, których praca 
związana jest z rolnictwem 
oraz gości.

Starościna i Starosta Do-
żynek uroczyście przekazali 
chleb, który symbolizuje trud 
rolników oraz radość z po-
myślnego zakończenia żniw, 
Wójtowi Witoldowi Cybul-
skiemu. 

Głos zabrali Wójt Gminy, 
przedstawiciel Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego pan 
Piotr Woźniak, Wicestarosta 
Pan Włodzimierz Figas, Mar-

cin Wroński Z-ca Dyr. Gene-
ralnego KOWR.

Piękny wieniec dożynko-
wy, autorstwa Pani Marianny 
Radziędy, umiejscowiony na 
honorowym miejscu, wzbu-
dzał zachwyt wśród zebra-
nych.

Po części oficjalnej 
rozpoczęła się część 
artystyczna, a w niej 
występy ludowego zespołu 
śpiewaczego „Złotniczanki” 
pod kierownictwem arty-
stycznym Pani Iwony 
Szczepańskiej oraz zespół 
śpiewaczy Złoty Wiek.

Mogliśmy również oglądać 
kunszt młodych tancerzy. 
Gabrysia lat 12, tańczącego 
od 6 roku życia, który jest 
uczniem tutejszej szkoły pod-
stawowej, oraz Julki lat 11, 
tańczącą od 3 roku życia. Jest 
uczennicą szkoły angloję-
zycznej w Bydgoszczy. Na co 
dzień trenują w szkole Tańca 
Adama Borzęckiego w Ino-
wrocławiu. 

Najmłodsi mogli skorzystać 
z darmowego placu zabaw, 
zobaczyć Alpaki. Troszkę 
starsi bawili się z animatorem 
oraz DJ  Projekt Dance.

Wspaniały pokaz przygo-
towała również Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza OSP Złot-
niki Kujawskie.

O godzinie 21 publiczność 
rozgrzała gwiazda wieczoru 
zespół ENEJ w pełnym efek-
tów specjalnych i bogatym in-
strumentarium koncercie.

Podziękowania dla Starosty 
i Starościny, dla ks. probosz-
cza Marka Chmary i Kapła-
nów asystujących podczas  
mszy dziękczynnej, dla so-
łectw, które wykonały deko-
racje (Gniewkówca, Tarkowa 
Górnego, Dobrogościc, Nisz-

czewic i Broniewa), dla pra-
cowników OSiR oraz UG, dla 
strażaków, zespołu śpiewa-
czego  Złotniczanki, zespołu
Złoty Wiek, dla Pani Marianny 
Radzięda za wieniec dożyn-
kowy, dla Gminnej Rady Kół
Gospodyń Wiejskich za przy-
gotowany poczęstunek, dla 
gospodarstwa rolnego Michal-
scy z Krężoł i dla wszystkich,
którzy włączyli się w utrwale-
nie tradycji dożynkowej.

Więcej informacji i zdjęć na
stronie internetowej https://
zlotnikikujawskie.pl/aktualno-
sci/592-dozynki-gminne.html

Dożynki Gminne w Złotnikach Kujawskich
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Kujawskie Centrum Kultury 
i Miasto Inowrocław – organi-
zatorzy imprez – w poprzed-
nich latach realizowali projekt 
pod hasłami: przyjaźń i miłość. 
Tegoroczne hasło mocno na-
wiązuje do sytuacji w Ukrainie 
i stanowi manifest całego Ino-
wrocławia wobec tragicznych 
wydarzeń. Do tej edycji #Ko-
chamiRozumiem dołączyły 
osoby, które w swoim dorobku 
artystycznym są mocno zwią-
zane z integracją ludzi różnych 
kultur i przeciwdziałaniem 
przemocy. 

Gwiazdą INOWROCŁAW= 
POKÓJ będzie Steve Kindler, 
który w swoim koncercie - 17 
września o godz. 20 zatytuło-
wanym „My music for Peace”, 
zaprezentuje aranżacje wiel-
kich klasyków na unikato-
wych, dziewięciostrunowych 
skrzypcach.  

W wykonaniu amerykań-
skiego skrzypka, kompozytora 

i aranżera, który grał w legen-
darnym zespole Johna Mclau-
ghina „Mahavishnu Orchestra” 
usłyszymy Bacha, Debussy’ego 
czy Chopina. 

17 września o godz. 
18 na inowrocławskim Rynku 

wystąpi również Szymon Wy-
dra z zespołem Carpe Diem. Ich 
muzyka i najbardziej znane ka-
wałki będą odpowiedzią 
na przemoc i idealnym elemen-
tem łączącym tegoroczne  
#KochamiRozumiem. 

Swój manifest zaprezen-
tuje również Tymoteusz Pie-
trzykowski, ClaptXn – młody 
mieszkaniec Inowrocławia, 
który próbuje swoich sił w sty-
listyce hip-hopowej. Integral-
nym punktem tegorocznej im-

prezy będzie spotkanie autor-
skie w Saloniku Literacko-Arty-
stycznym z Krystyną Kurczab-
Redlich – dziennikarką i repor-
tażystką, wieloletnią korespon-
dentką w Rosji. Opowie o swo-
jej książce „Wowa, Wołodia, 

Władimir. Tajemnice Rosji Pu-
tina”. Spotkanie rozpocznie się 
w budynku Biblioteki Miejskiej 
o godz. 16. 

Wstęp na wszystkie spotka-
nia i koncerty w ramach tego-
rocznego INOWROCŁAW=PO-
KÓJ jest bezpłatny. Koncerty 
rozpoczynają się na inowrocław-
skim Rynku od godz. 18, a wcze-
śniej od godziny 14, organizato-
rzy zaplanowali kiermasz ro-
dzinny. 

Na spotkanie autorskie 
z Krystyną Kurczab-Redlich 
obowiązują darmowe zapro-
szenia, które można odbierać 
od 5 września w Czytelni dla 
Dorosłych Biblioteki Miejskiej 
im. Jana Kasprowicza w Ino-
wrocławiu. 

Organizatorami tegorocz-
nej edycji #KochamiRozumiem 
są: Miasto Inowrocław, Kujaw-
skie Centrum Kultury, Biblio-
teka Miejska im. Jana Kaspro-
wicza w Inowrocławiu. Wśród 
partnerów pojawili się: Funda-
cja Boryna, OSIR Inowrocław 
i Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Miast Orędowników Po-
koju. Mecenasem Kultury jest 
Bank Spółdzielczy w Inowro-
cławiu.                                                    (KCK)                                

INOWROCŁAW GRA DLA POKOJU.  
WYSTĄPIĄ STEVE KINDLER, SZYMON WYDRA

To już trzecia edycja wrze-
śniowego cyklu imprez #Ko-
chamiRozumiem, tym razem 
pod wymowną nazwą INO-
WROCŁAW=POKÓJ. Gwiazdą 
będzie Steve Kindler   
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www.dabrowabiskupia.pl GMINA DĄBROWA BISKUPIA

Jak co roku, w ostatni  
weekend sierpnia miesz-
kańcy Gminy Dąbrowa 
Biskupia dziękowali za 
plony podczas uroczystości 
dożynkowych „Gminne 
Święto Plonów”.

Imprezę rozpoczął przemarsz 
korowodu dożynkowego 
spod Urzędu Gminy w Dąbro-
wie Biskupiej, który popro-
wadził Zespół Ludowy Rado-
jewiczanie do amfiteatru w 
Parku Gminnym, tym samym 
rozpoczynając tam mszę św. 
dziękczynną za zebrane Plo-
ny. Msza św. odprawiona była 
przez ks. Kanonika Andrzeja 
Lepperta.

Gospodarz uroczystości – 
Wójt Gminy Marcin Filipiak 
przywitał Starościnę i Staro-
stę, delegacje dożynkowe, 
wszystkich przybyłych gości 
i mieszkańców, jednocześnie 
podziękował rolnikom za zbio-
ry i pracę włożoną na rzecz 
rolnictwa. Następnie Włodarz 
gminy przyjął z rąk Starościny 
Dożynek Wiesławy Gronostaj 

i Starosty Dożynek Bartosza 
Sateji chleb dożynkowy, któ-
ry wspólnie z Przewodniczą-
cą Rady Gminy w Dąbrowie 
Biskupiej Wiesławą Posadzy 
pokroili i podzieli się z uczest-
nikami uroczystości.

Spośród gości głos zabrał 
Przedstawiciel Wojewody Ku-
jawsko-Pomorskiego Mikołaja 
Bogdanowicza Jacek Tarczew-
ski, Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego 
Adam Banaszak oraz Zastępca 
Dyrektora Generalnego Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa Marcin Wroński.

Następnie rozpoczęła się 
część rozrywkowa dożynek. 
Na scenie wystąpili m.in.: Ze-
spół Ludowy Radojewicza-
nie, dzieci i młodzież z terenu 
naszej gminy uczestniczący 
w projekcie realizowanym 
przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Pieranie „Działal-
ność Klubu Młodzieżowego Na 
dobry początek”, Zespół „Vigor 
Senior” działający w ramach 
projektu Centrum Aktywności 
Seniora w Dąbrowie Biskupiej.

Emocje rozgrzał również 
mecz dożynkowy rozegrany 

na murawie boiska w Parku 
Gminnym.

Nie zabrakło atrakcji dla 
dzieci, które mogły uczestni-
czyć w zabawach przygotowa-
nych przez Fantazja-animacje 
dla dzieci, a także skorzystać 
z dmuchanego placu zabaw. 
Dużą atrakcją okazał się rów-
nież Pokaz Sokolnictwa.

Podczas tego wydarzenia 
rozstrzygnięto również kon-
kurs na „Snop Dożynkowy 
2022”.

Oto laureaci: I miejsce Sołec-
two Konary-Dziewa, II miejsce 

Sołectwo Pieranie, III miejsce 
Sołectwo Parchanie.

Komisja konkursowa przy-
znała również dwa wyróżnie-
nia, a otrzymało je Sołectwo 
Parchanki oraz Sołectwo Nowy 
Dwór.

W trakcie trwania imprezy 
wszyscy mieszkańcy mogli 
podziwiać stoiska przygoto-
wane przez Stowarzyszenia 
i inne organizacje działające 
na terenie naszej gminy oraz 
kosztować potrawy i cia-
sta przygotowane przez ich 
członków.

Wielkie podziękowania 
za bezinteresowne zaan-
gażowanie i pracę na rzecz 
przygotowania tych stoisk 
należą się członkom Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Razem z Chróstowa, Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Wsi Chlewiska, Stowarzysze-
nia Kobiet Wiejskich „Nieza-
pominajki” z Przybysławia, 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Pieranie oraz 
uczestnikom Centrum Ak-
tywności Seniora w Dąbro-
wie Biskupiej.

Podziękowania składamy
również Jednostkom Ochot-
niczej Straży Pożarnej z tere-
nu gminy Dąbrowa Biskupia
uczestniczącym w naszych 
uroczystościach oraz Gminne-
mu Ośrodkowi Kultury, Sportu
i Rekreacji w Dąbrowie Bisku-
piej za przygotowanie uroczy-
stości.

Kolejnym punktem progra-
mu były dwa koncerty: Lu-
krecji i Kacpra oraz gwiazdy
wieczoru Zespołu Menelaos.
Całość zakończyła się zabawą,
którą poprowadził DJ.

Gminne Święto Plonów

FO
T. N

AD
ES

ŁA
NE



8 PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2022

ROZRYWKA

od 9 do 15 września

 poniedziałek, 12 września

04.45  Klan (4016) - serial
05.10  Przysięga (714) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (100) 

- serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Studio Raban - dla młodzieży
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (38) - serial
09.40  Komisarz Alex (39) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (293) - serial
11.25  Kasta (283) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznea, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Zwierzęta - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (101) 

- serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (715) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4017) - serial
18.20  Kasta (284) - serial
18.50  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20 Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (585) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr, Polska 

2008, reż. Andrzej Strzelecki
22.45  Tajwan kontra Chiny: krucha 

demokracja - dokument
23.55  Pluton - film fabularny, USA/

Wielka Brytania 1986, reż. 
Oliver Stone, wyk. Charlie 
Sheen, Willem Dafoe

01.55  Twój na zawsze - film 
fabularny, USA 2010, reż. Allen 
Coulter, wyk. Robert Pattinson, 
Emilie de Ravin, Pierce Brosnan

03.50  Sfora (3) - serial
04.44  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (206) - serial
05.30  M jak miłość (1612) - serial
06.20  Program katolicki - info
06.35  Program katolicki - info
06.55  Rodzinka.pl (162) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.20  Złotopolscy (94) - serial
11.55  Barwy szczęścia (2653) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (119) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (253) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(45) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (54) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (120) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2653) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2654) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1668) - serial
21.55  Z biciem serca (5) - serial
23.00  Tabu (5) - serial
00.15  Julieta 

- film fabularny, Hiszpania 
2016, reż. Pedro Almodóvar, 
wyk. Emma Suárez, Adriana 
Ugarte, Daniel Grao

02.05  O mnie się nie martw - serial
03.05  Oszustki 

- film fabularny, USA 2019, 
reż. Chris Addison, wyk. Anne 
Hathaway, Rebel Wilson, Tim 
Blake Nelson

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (253) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (254) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (244) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1112) - serial
11.40  Gliniarze (315) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1122) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1168) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (704) - serial
17.00  Gliniarze (713) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3452) - 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 (4) - serial
00.10  Rysa (5) - serial
01.15  Sprawiedliwość ulicy 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Don E. Fauntleroy, 
wyk. Steven Seagal, Eddie 
Griffin, Carmen Serano

03.25  Świat według Kiepskich (84) 
- serial

04.00  Świat według Kiepskich (85) 
- 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 (1293) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  MądrzeGotujemy z Katarzyną 

Bosacką - info
11.50  Ukryta prawda (1410) - serial
12.55  Tajemnice miłości (1) - serial
14.00  Ukryta prawda (1294) - serial
15.05  Ukryta prawda (1087) - serial
16.10  Ten moment (29) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1411) - 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 (3487) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Herkules (2) - serial
22.40  Sekrety i grzeszki 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Ron Howard, 
wyk. Vince Vaughn, Kevin 
James, Jennifer Connelly

00.55  Co za tydzień - info
01.40  Wewnętrzny wróg (12) - serial
02.40  Uwaga! - info
03.00  Noc magii - rozrywka
04.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 11 września

05.05  Sprawa dla reportera
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (217) 
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.05  Czas w las - info
09.35  Okrasa łamie przepisy - info
10.10  Klasztorne smaki Remigiusza 

Rączki - info
10.45  Zmiennicy (1) - serial
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
13.00  Dożynki Prezydenckie - info
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Weterynarze z sercem (136) 
14.55  U Pana Boga w ogródku 

- film fabularny, Polska 2007, 
reż. Jacek Bromski, wyk. 
Krzysztof Dzierma

17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Wojenne dziewczyny (53) 

- serial
19.25 Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Wojenne dziewczyny (54) 

- serial
21.15  Rolnik szuka żony - rozrywka
22.15  Twój na zawsze - film 

fabularny, USA 2010, reż. Allen 
Coulter, wyk. Robert Pattinson, 
Emilie de Ravin, Pierce Brosnan

00.20  Last Vegas - film fabularny, 
USA 2013, reż. Jon Turteltaub, 
wyk. Morgan Freeman, Robert 
De Niro, Michael Douglas

02.05  Countdown - film fabularny, 
USA 2019, reż. Justin Dec, wyk. 
Elizabeth Lail, Jordan Calloway

03.35  Jaka to melodia? - rozrywka
04.15  Z pamięci - publicystyka
04.20  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2652) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2653) - serial
07.00  M jak miłość (1667) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.10  Polska od kuchni - Miss 

Wdzięku (6) - 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 (2) - rozrywka
16.15  Tak to leciało! - rozrywka
17.05  Lajk! - info
17.30  Rodzinka.pl (274) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.50  Na sygnale (384) - serial
19.25  Na sygnale (385) - serial
20.00  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Oszustki 

- film fabularny, USA 2019, 
reż. Chris Addison, wyk. Anne 
Hathaway, Rebel Wilson, Tim 
Blake Nelson

22.45  Sama przeciw wszystkim 
- film fabularny, Francja/USA/
Wielka Brytania/Kanada 2016, 
reż. John Madden, wyk. Jessica 
Chastain, Gugu Mbatha-Raw, 
Alison Pill

01.05  Obietnica 
- film fabularny, Dania/Polska 
2014, reż. Anna Kazejak, 
wyk. Eliza Rycembel, Mateusz 
Więcławek, Magdalena 
Popławska

02.55  Julieta 
- film fabularny, Hiszpania 
2016, reż. Pedro Almodóvar, 
wyk. Emma Suárez, Adriana 
Ugarte, Daniel Grao

04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
07.30  Rysiek Lwie Serce 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Hiszpania/Holandia 
2013, reż. Manuel Sicilia, 
wyk. Freddie Highmore, 
Antonio Banderas

09.35  Angry Birds 2: Film 
- film fabularny, USA/Finlan-
dia/Wielka Brytania/Kanada 
2019, reż. Thurop Van Orman, 
John Rice, wyk. Jason Sudeikis, 
Josh Gad, Leslie Jones

11.40  Madagaskar 3 - film fabularny, 
USA 2012, reż. Eric Darnell, 
Tom McGrath, Conrad Vernon, 
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 - rozrywka

18.50  Wydarzenia
19.20 Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie 

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo. Młodzi 

i moralni - rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.15  World Trade Center 

- film fabularny, USA 2006, 
reż. Oliver Stone, wyk. Nicolas 
Cage, Michael Peña, Maria 
Bello

02.05  Wschodzące słońce 
- film fabularny, USA 1993, 
reż. Philip Kaufman, 
wyk. Sean Connery, Wesley 
Snipes, Harvey Keitel

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.20  Uwaga! - info
05.40  Ukryta prawda (921) - 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
12.15  Herkules (1) - serial
13.20  Inspirujące kobiety 

- dokument
13.55  Mam talent - rozrywka
15.45  Harry Potter i kamień

 filozoficzny - film fabularny, 
Wielka Brytania/USA 2001, 
reż. Chris Columbus,
wyk. Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint, Emma Watson

19.00  Fakty
19.25 Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kronika Speedway Grand Prix 

(8) - magazyn
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6874) - info
20.00  MasterChef - rozrywka
21.35  Tajemnica zawodowa 

- serial
22.45  Skok stulecia 

- film fabularny, USA 2018, 
reż. Christian Gudegast, 
wyk. Gerard Butler, Pablo 
Schreiber, O’Shea Jackson Jr.

01.30  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

02.35  Uwaga! - info
02.55  Noc magii - rozrywka
04.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 10 września

05.05  Mister Twister (25, 26) - 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 (217) 
08.45  Pełnosprawni - magazyn
09.20  Ludzkość z przypadku: Gen, 

który stworzył mózg człowieka 
- dokument

10.25  Sprawa dla reportera 
11.30  Noce i dnie (1) - serial
12.40  Ostatnia walka Apacza 

- film fabularny, USA 1954, 
reż. Robert Aldrich, 
wyk. Burt Lancaster, Jean 
Peters, Ian MacDonald

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Komisarz Alex (213) - serial
15.55  Rolnik szuka żony - rozrywka
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Ojciec Mateusz (356) - serial
19.25 Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Komisarz Alex (214) - serial
21.35  Last Vegas - film fabularny, 

USA 2013, reż. Jon Turteltaub, 
wyk. Morgan Freeman, Robert 
De Niro, Michael Douglas

23.20  Kolarstwo: Orlen Wyścig 
Narodów - kolarstwo

23.40  Akt odwagi - film fabularny, 
USA 2012, reż. Scott Waugh, 
Mike McCoy, wyk. Roselyn 
Sanchez, Alex Veadov

01.35  U Pana Boga w ogródku - film 
fabularny, Polska 2007, reż. 
Jacek Bromski, wyk. Krzysztof 
Dzierma, Wojciech Solarz

03.40  Jaka to melodia? - rozrywka
04.25  Z pamięci (300) - publicystyka
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2649) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2650) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2651) - serial
07.00  M jak miłość (1666) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
12.10  Rodzinny ekspres - info
12.50  Program rozrywkowy 
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Eurowizja 

Junior 2022 (1) - rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (851) 

- 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
19.30  Kronika - Orlen Wyścig 

Narodów - magazyn
19.35  Lajk! - info
20.00  The Voice of Poland - rozrywka
21.05  The Voice of Poland - rozrywka
22.00  The Voice of Poland - rozrywka
22.10  Program rozrywkowy 
23.05  The Voice of Poland - rozrywka
00.15  Kabaret. Super Show Dwójki 

- rozrywka
01.20  Wielki podryw 

- film fabularny, USA 2001, 
reż. David Mirkin, 
wyk. Sigourney Weaver, 
Jennifer Love Hewitt, 
Gene Hackman

05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.20  Fałszywa dwunastka 2 

- film fabularny, USA/Kanada 
2005, reż. Adam Shankman, 
wyk. Steve Martin, Bonnie 
Hunt, Piper Perabo

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

(34) - dokument
12.45  Górale (11, 12) - dokument
13.45  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (111) - dokument
14.15  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (112) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (104) - dokument
16.15  Więzienie (105) - dokument
16.45  Więzienie (106) - dokument
17.15  Więzienie (107) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (265, 266) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 

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

(2) - rozrywka
21.05  Titanic - film fabularny, 

USA 1997, reż. James Came-
ron, wyk. Leonardo DiCaprio, 
Kate Winslet, Billy Zane

23.10  Wschodzące słońce 
- film fabularny, USA 1993, 
reż. Philip Kaufman, wyk. 
Sean Connery, Wesley Snipes, 
Harvey Keitel

02.05  Morgan - film fabularny, 
USA 2016, reż. Luke Scott, 
wyk. Kate Mara, Anya 
Taylor-Joy

04.05  Świat według Kiepskich (196) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (920) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Na Wspólnej (3483) - serial
11.55  Na Wspólnej (3484) - serial
12.20  Na Wspólnej (3485) - serial
12.50  Na Wspólnej (3486) - serial
13.30  MasterChef - rozrywka
15.10  Top Model - rozrywka
16.45  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
17.45  MądrzeGotujemy z Katarzyną 

Bosacką - info
17.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25 Sport - wiadomości sportowe
19.30  Raport Speedway Grand Prix 

(8) - magazyn
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Mam talent - rozrywka
21.45  After 2 

- film fabularny, USA 2020, 
reż. Roger Kumble, 
wyk. Josephine Langford, Hero 
Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse

23.55  Mama 
- film fabularny, Kanada/
Hiszpania 2013, reż. Andy 
Muschietti, wyk. Jessica Cha-
stain, Nikolaj Coster-Waldau, 
Megan Charpentier

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

- rozrywka
04.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 piątek, 9 września

04.45  Klan (4015) - serial
05.10  Przysięga (713) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (99) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny
08.40  Ranczo (37) - serial
09.40  Komisarz Alex (38) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (292) - serial
11.25  Kasta (282) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Zwierzęta - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (100) 

- serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (714) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4016) - serial
18.20  Kasta (283) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20 Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Ojciec Mateusz (356) - serial
21.25  Kulisy serialu „Na sygnale” 
21.35  Na sygnale (384) - serial
22.15  Nigdy nie mów nigdy - film 

fabularny, Wielka Brytania/
USA/Niemcy 1983, reż. Irvin 
Kershner, wyk. Sean Connery, 
Klaus Maria Brandauer

00.35  Idealny plan - film fabularny, 
Kanada 2011, reż. Aaron 
Woodley, wyk. Kevin Zegers

02.10  S.W.A.T. - serial
03.00  Ratownicy (2) - serial
03.45  Magazyn kryminalny 997
04.35  Notacje (1065) - dokument
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1611) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się
06.55  Rodzinka.pl (161) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.20  Polska od kuchni - Miss 

Wdzięku (5) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2652) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (118) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (252) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(44) - serial
15.55  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (53) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (119) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2652) - serial
19.55  Przepis dnia - info
20.04  Kronika - Orlen Wyścig 

Narodów - magazyn
20.10  Barwy szczęścia (2653) - serial
20.40  Tak to leciało! - rozrywka
21.40  Kabaret. Super Show Dwójki 

- rozrywka
22.45  Hity wszech czasów - muzyka
23.55  Wielki podryw 

- film fabularny, USA 2001, 
reż. David Mirkin, 
wyk. Sigourney Weaver, 
Jennifer Love Hewitt, 
Gene Hackman

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

04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (251) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (252) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (243) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1111) - serial
11.40  Gliniarze (314) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1121) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1167) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (703) - serial
17.00  Gliniarze (712) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3451) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45 Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Twoja twarz brzmi znajomo 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Logan 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. James Mangold, 
wyk. Hugh Jackman, Dafne 
Keen, Patrick Stewart

02.10  La Bamba 
- film fabularny, USA 1987, 
reż. Luis Valdez, 
wyk. Lou Diamond Phillips, 
Esai Morales, Rosanna Desoto

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1292) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1409) - serial
12.55  Tajemnice miłości (68) 

- serial
14.00  Ukryta prawda (1293) - serial
15.05  Ukryta prawda (1086) - serial
16.10  Ten moment (28) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1410) - serial
19.00  Fakty
19.30 Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  Wonder Woman 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. Patty Jenkins, 
wyk. Gal Gadot, Chris Pine, 
Connie Nielsen

23.05  Wzgórze krwi 
- film fabularny, USA/Meksyk 
2015, reż. Guillermo del Toro, 
wyk. Mia Wasikowska, Jessica 
Chastain, Tom Hiddleston

01.30  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2022

02.35  Uwaga! - info
02.55  Noc magii - rozrywka
04.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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04.40  Klan (4019) - serial
05.10  Przysięga (717) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (103) 

- serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Dobre historie - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (41) - serial
09.35  Komisarz Alex (42) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (296) - serial
11.25  Kasta (286) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Zwierzęta - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (104) 

- serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (718) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4020) - serial
18.20  Kasta (287) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20 Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (588) - serial
21.00  Na sygnale (385) - serial
21.35  Sprawa dla reportera 
22.35  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.15  Magazyn kryminalny 997 
00.05  Magazyn Ekspresu Reporterów 
01.05  Tanie dranie - Moroz 

i Kłopotowski komentują świat 
01.45  Londyńczycy (3) - serial
02.35  Ocaleni (213) 

- talk show, Polska 2022
03.35  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.05  Notacje (229) - dokument
04.15  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (209) - serial
05.30  M jak miłość (1615) - serial
06.25  Smaki świata - po bałkańsku 

- info
06.55  Rodzinka.pl (165) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.30  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Magazyn ekumeniczny - info
11.50  Barwy szczęścia (2656) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (122) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (256) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(48) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (57) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (123) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2656) 

- serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2657) - serial
20.40  Ojciec Mateusz - kulisy serialu 
20.55  Ojciec Mateusz (356) - serial
21.55  Z biciem serca (8) - serial
23.05  Tabu (8) - serial
00.15  Dziewczyna w sieci pająka 

- film fabularny, Niemcy/
Szwecja/USA 2018, 
reż. Fede Alvarez, 
wyk. Claire Foy, Beau Gadsdon, 
Sverrir Gudnason

02.20  Bez śladu - serial
03.50  Gomorra (28) - serial
04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (259) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (260) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (247) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1115) - serial
11.40  Gliniarze (318) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1125) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1171) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (707) - serial
17.00  Gliniarze (716) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3455) - 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 (233) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  28 dni 

- film fabularny, USA 2000, 
reż. Betty Thomas, 
wyk. Sandra Bullock, Viggo 
Mortensen, Steve Buscemi

01.20  Moja dziewczyna 2 
- film fabularny, USA 1994, 
reż. Howard Zieff, 
wyk. Dan Aykroyd, Jamie Lee 
Curtis, Anna Chlumsky

03.35  Świat według Kiepskich (90) 
- serial

04.15  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1296) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1413) - serial
12.55  Tajemnice miłości (4) - serial
14.00  Ukryta prawda (1297) - serial
15.05  Ukryta prawda (1090) - serial
16.10  Ten moment (32) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1414) - 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 (3490) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Testosteron 

- film fabularny, Polska 2007, 
reż. Tomasz Konecki, 
Andrzej Saramonowicz, 
wyk. Piotr Adamczyk, Borys 
Szyc, Maciej Stuhr

01.10  After 2 
- film fabularny, USA 2020, 
reż. Roger Kumble, 
wyk. Josephine Langford, Hero 
Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse

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

- rozrywka

 środa, 14 września

04.40  Klan (4018) - serial
05.10  Przysięga (716) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (102) 

- serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (40) - serial
09.40  Komisarz Alex (41) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (295) - serial
11.25  Kasta (285) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.50  Zwierzęta - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (103) 

- serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (717) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4019) - serial
18.20  Kasta (286) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20 Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.25  Leśniczówka (587) - serial
20.55  Piłka nożna: Liga Mistrzów 

UEFA - piłka nożna 2022
23.10  Żwirko i Wigura - dokument
00.15  Krew, pot i... kłamstwa 

- film telewizyjny, USA 2018, 
reż. Lane Shefter Bishop

01.45  Prokurator (2) - serial
02.40  Karmazynowe wesele (2) 

- serial
03.40  Wojsko-polskie.pl (217) 

- dokument
04.05  Notacje (617) - dokument
04.20  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (208) - serial
05.30  M jak miłość (1614) - serial
06.25  Pożyteczni.pl - info
06.55  Rodzinka.pl (164) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (96) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2655) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (121) - serial
14.00  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (255) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(47) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (56) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (122) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2655) - serial
19.55  Przepis dnia - info
20.05  Barwy szczęścia (2656) - serial
20.35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.50  Na dobre i na złe (852) - serial
21.55  Z biciem serca (7) - serial
23.05  Tabu (7) - serial
00.20  Mamuśki mają wychodne 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. Alethea Jones, 
wyk. Toni Collette, Katie 
Aselton, Rob Huebel

01.50  Medyceusze Wspaniali (11) 
- serial

03.00  Upadek żelaznej kurtyny 
- dokument

04.10  Za marzenia (1) - serial
04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (257) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (258) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (246) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1114) - serial
11.40  Gliniarze (317) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1124) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1170) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4989) - info
16.30  Na ratunek 112 (706) - serial
17.00  Gliniarze (715) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3454) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45 Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Hell’s Kitchen - piekielna 

kuchnia (63) - rozrywka
21.35  Świat według Kiepskich (579) 

- serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Ocalenie 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Kanada 2015, reż. 
Steven C. Miller, wyk. Kellan 
Lutz, Bruce Willis, Gina Carano

01.10  Atak paniki 
- film fabularny, Polska 2017, 
reż. Paweł Maślona, 
wyk. Artur Żmijewski, Dorota 
Segda, Magdalena Popławska

03.25  Świat według Kiepskich (88) 
- serial

04.00  Świat według Kiepskich (89) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1295) 

- serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1412) - serial
12.55  Tajemnice miłości (3)

- serial
14.00  Ukryta prawda (1296) - serial
15.05  Ukryta prawda (1089) - serial
16.10  Ten moment (31) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1413) - 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 (3489) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Top Model - rozrywka
23.10  Wonder Woman 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. Patty Jenkins, 
wyk. Gal Gadot, Chris Pine, 
Connie Nielsen

02.05  Tajemnica zawodowa - serial
03.05  Superwizjer - info
03.40  Uwaga! - info
04.00  Noc magii - rozrywka
05.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 13 września

04.45  Klan (4017) - serial
05.10  Przysięga (715) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (101) 

- serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (39) - serial
09.40  Komisarz Alex (40) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (294) - serial
11.25  Kasta (284) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Zwierzęta - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (102) 

- serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (716) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4018) - serial
18.20  Kasta (285) - 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 (586) - serial
21.00  Pełny obraz - info
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (213) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.25  Chata - film fabularny, 

USA/Kanada/Hongkong 2017, 
reż. Stuart Hazeldine, 
wyk. Sam Worthington, 
Octavia Spencer, Tim Mcgraw

02.40  Gabinet z widokiem na morze 
(4) - serial

04.15  Notacje (230) - dokument
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.05  Na sygnale (207) - serial
05.35  M jak miłość (1613) - serial
06.25  Bielski Syjon - dokument
06.55  Rodzinka.pl (163) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.30  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (95) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2654) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (120) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (254) - serial
15.00  Koło fortuny - extra - rozrywka
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(46) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (55) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (121) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2654) 

- serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2655) 

- serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1669) - serial
21.55  Z biciem serca (6) - serial
23.10  Tabu (6) - serial
00.20  Śniła mi się połonina 

- dokument
02.00  Faraon 

- film fabularny, Polska 1965, 
reż. Jerzy Kawalerowicz, 
wyk. Jerzy Zelnik, Andrzej 
Girtler, Wiesława Mazurkiewicz

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (255) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (256) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (245) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1113) - serial
11.40  Gliniarze (316) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1123) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1169) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (705) - serial
17.00  Gliniarze (714) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3453) - 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  Niezniszczalni 2 

- film fabularny, USA/Niemcy/
Bułgaria/Chiny 2012, reż. 
Simon West, wyk. Sylvester 
Stallone, Jason Statham, Jet Li

01.35  Spis drani 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. William Kaufman, 
wyk. Cuba Gooding Jr., Cole 
Hauser, Jonathan LaPaglia

03.25  Świat według Kiepskich (86) 
- serial

04.00  Świat według Kiepskich (87) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga!  - info
06.10  Ukryta prawda (1294) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1411) - serial
12.55  Tajemnice miłości (2) - serial
14.00  Ukryta prawda (1295) - serial
15.05  Ukryta prawda (1088) - serial
16.10  Ten moment (30) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1412) - 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 (3488) - 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 (2) - serial
01.20  Zabójcza broń - serial
02.20  Uwaga! - info
02.40  Noc magii - rozrywka
04.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

FILM KATASTROFICZNY 12

Titanic
TITANIC, USA 1997

17-letnia Rose, podróżująca 
z narzeczonym transatlantykiem do 
Filadelfii, zakochuje się w uzdolnionym 
artystycznie pasażerze trzeciej 
klasy. Katastrofa statku kładzie kres 
namiętności.

CZAS TRWANIA: 91 MINUT

REŻYSERIA: JAMES CAMERON

9
OCENA

REDAKCJI

FILM SENSACYJNY 16

Logan
LOGAN, USA 2017

Samotny Logan pogrąża się 
w alkoholizmie, aby zapomnieć 
o smutnej codzienności w kryjówce 
na granicy z Meksykiem. Pewnego 
dnia jakaś kobieta prosi go, 
by zapewnił bezpieczne schronienie 
młodej dziewczynie.

CZAS TRWANIA: 131 MINUT

REŻYSERIA: JAMES MANGOLD

8
OCENA

REDAKCJI

THRILLER 16

Sama przeciw 
wszystkim
MISS SLOANE, FRANCJA/USA/WIELKA BRYTANIA/

KANADA 2016

Znana lobbystka z Waszyngtonu, 
Elizabeth Sloane, sprzeciwia się 
swoim pracodawcom. Zaczyna 
walkę z amerykańskimi firmami 
zarabiającymi na handlu bronią. 
Zapłaci za to wysoką cenę.

CZAS TRWANIA: 127 MINUT

REŻYSERIA: JOHN MADDEN

7
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 11.09.2022

22:45 
SOBOTA 10.09.2022

21:05 
PIĄTEK 9.09.2022

23:10 
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Z POWIATU

 
SZCZEPIENIA PRZECIWKO  

PNEUMOKOKOM 
Pojawiła się możliwość skorzy-
stania z bezpłatnych szczepień 

przeciwko pneumokokom. 
Do programu mogą przystąpić 

osoby zameldowane w Inowro-
cławiu, w wieku powyżej  

65. roku życia, które nie były 
szczepione przeciwko 

pneumokokom, a u których 
rozpoznano przewlekły nieżyt 
oskrzeli lub astmę oskrzelową. 
Szczepienia będą wykonywane 
w ramach „Programu profilak-

tyki zakażeń pneumokoko-
wych wśród osób dorosłych 

w oparciu o szczepienia prze-
ciwko pneumokokom w Woje-
wództwie Kujawsko-Pomor-
skim” w placówce Grupowa 

Praktyka Lekarza Rodzinnego 
„Nasz Lekarz” Krzysztof Bu-
rzyński, Zbigniew Monowid 
Spółka Jawna w Kruszwicy 

przy ulicy Kujawskiej 12. Pla-
cówka ta została wybrana 

w drodze konkursu przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w To-
runiu. Zapisy na szczepienia 

przyjmowane będą od ponie-
działku do piątku w godzinach 
9-13, pod numerami telefonów  
52 351 60 57 oraz 694 554 607. 

RODZINNY PIKNIK W INOFAMA S.A. 
W INOWROCŁAWIU 

Przedstawiciele organizacji 
społecznych działających 
przy spółce Inofama S.A. 

w Inowrocławiu zorganizowali 
2 września drzwi otwarte dla 

pracowników wraz z ich rodzi-
nami oraz byłych pracowników 
zakładu. Był to Rodzinny Pik-

nik z Inofamą. Pracownicy, byli 
pracownicy i ich rodziny tłum-
nie odpowiedzieli na zaprosze-
nie. Zwiedzanie ciągów tech-
nologicznych odbywało się 
pod opieką pracowników 

działu konstrukcyjno-techno-
logicznego. Spółka zaprezento-

wała również wyroby, które 
sprzedaje na rynkach Unii Eu-
ropejskiej. Każdy mógł zoba-
czyć i dotknąć produktu final-

nego, w którego produkcji 
uczestniczy osobiście lub 

za pośrednictwem jego ro-
dziny. Jednostki OSP i PSP 

przeprowadziły pokazy swo-
jego działania, a dla dzieci zor-
ganizowane zostały konkursy 
i zabawy. Dla uczestniczących 
w pikniku przygotowano rów-

nież drobny poczęstunek.

                            KRÓTKO 

W pierwszą sobotę wrze-
śnia na terenie przy świetli-
cy wiejskiej w Sławęcinku 
mieszkańcy sołectwa świę-
towali dożynki. Tegorocz-
nymi starostami uroczysto-
ści byli Maria i Andrzej 
Szczupakowie - rolnicy ze 
Sławęcinka. 

Msza na początek 
Na początku spotkania, gospo-
darz dożynek Grzegorz La-
skowski - sołtys sołectwa Sła-
węcinek - poprosił księdza Da-
riusza Macioszka - proboszcza 
parafii pw. Świętego Józefa 
w Inowrocławiu - o odprawie-
nie mszy świętej dziękczynnej 
za tegoroczne plony.  

Po eucharystii Grzegorz 
Laskowski powitał wszystkich 
przybyłych na uroczystość go-
ści, pośród których nie zabrakło 
Magdaleny Dąbrowskiej - Za-
stępcy Wójta Gminy Inowro-
cław. Gospodarz, będąc 
przy głosie, podziękował też 
rolnikom, sadownikom i ogrod-
nikom za ich ciężką pracę i ży-
czył jeszcze lepszych plonów 
w kolejnych latach.  

Życzenia od władz 
Głos zabrała również Magda-
lena Dąbrowska, życząc w imie-
niu Wójta Gminy i swoim 
wszystkim rolnikom obfitego 
urodzaju będącego efektem 
wielu wysiłków włożonych 
w pracę na roli. 

Następnie przed zebra-
nymi wystąpiła Anastazja Le-
wandowska śpiewając „Kolo-
rowe jarmarki” - piosenkę z re-
pertuaru Maryli Rodowicz. 

Kolejnym punktem uro-
czystości było obdarowanie 
przybyłych symbolicznymi 
bochnami chleba. Sołtys wrę-
czył je gościom życząc, aby ni-
gdy nie zabrakło go na stołach. 

Poczęstunek 
Po części oficjalnej wszystkich 
zebranych zaproszono do świe-
tlicy na poczęstunek. Był go-
rący żurek z wkładką, różne ro-
dzaje mięsa, zimne zakąski, 
smalec i inne pyszności przygo-
towane przez panie z KGW Sła-
węcinek. O słodki poczęstunek 
zadbały gospodynie z Sołectwa 
Sławęcinek. 

Podczas trwania dożynek 
Sławęcinek odwiedziła także 
Starosta Inowrocławski Wie-

sława Pawłowska, celebrując 
wraz z mieszkańcami ten jakże 
ważny dla sołectwa dzień.  

Dla dzieci przygotowano 
m.in. dmuchany plac zabaw, 
na którym mogły wyszaleć się 
do woli. Watę cukrową zaspon-
sorowali i przygotowali pań-
stwo Nowakowie.  

Dożynkowa biesiada trwała 
do samej północy, a ostatnim jej 
akcentem była zabawa ta-
neczna. Pogoda i frekwencja do-
pisały. 

Grzegorz Laskowski - sołtys 
sołectwa Sławęcinek - dziękuje 
serdecznie wszystkim, którzy 
pomogli przygotować tę uroczy-
stość i nadać jej tak piękny i pod-
niosły charakter. 
(MT)

DOŻYNKI W SŁAWĘCINKU

Duża grupa cyklistów wzięła 
udział w „Rowerowym zakoń-
czeniu wakacji przy wiatraku 
„Gustaw” w Chrośnie. Rajd zor-
ganizował Klub Turystyki Rowe-
rowej „Goplanie” z Kruszwicy. 

Trasa rajdu wiodła z Kruszwicy 
przez Polanowice, Stodoły, 
Sukowy, Chrosno, Lachmiro-

wice, z powrotem do Kruszwicy. 
Uczestnicy zwiedzili zabytkowy 
wiatrak, zostali zaproszeni 
na grilla i do udziału w konkur-
sach z nagrodami. W programie 
był też rejs statkiem Rusałka 
po Gople. Rowerzystom wrę-
czono jubileuszowe odznaki tu-
rystyczne z okazji 600-lecia na-
dania Kruszwicy praw miejskich.

RAJD ROWEROWY 
„GOPLAN”

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły w Sławęcinku działa-
jące przy Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Mikołaja Kopernika w Sła-
węcinku we współpracy z Ae-
roklubem Kujawskim, zapra-
sza do udziału w V Gminnym 
Festynie Latawca 2022, organi-
zowanym w ramach projektu 
współfinansowanego przez 
Urząd Gminy Inowrocław. 

Głównym punktem Festynu, 
który odbędzie się 17 września 
na lotnisku Aeroklubu Kujaw-
skiego (początek - rejestracja 
zawodników o godz. 10), bę-
dzie konkurs latawcowy. 

Uczestnikami zmagań  
mogą być dzieci z przedszkoli 
i uczniowie szkół z terenu 
Gminy Inowrocław oraz Po-
wiatu Inowrocławskiego, któ-
rzy przybędą na Festyn z wła-

snoręcznie wykonanymi la-
tawcami o dowolnej kon-
strukcji. 

Temat przewodni tego-
rocznego konkursu: „Latawce 
pokoju”. Prace będą oceniane 
w dwóch kategoriach: 1 - ogólne 
wrażenie (wykonanie, wygląd, 

estetyka, nawiązanie do tema-
tyki) – latawce będą oceniane 
w trzech grupach wiekowych: 
przedszkole, klasy I-III  i klasy 
IV-VIII szkoły podstawowej,  
2 - wysokość i długość lotów – 
wszystkie grupy wiekowe ra-
zem.                                                          (DM)

V FESTYN LATAWCOWY 2022  
CORAZ BLIŻEJ
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9  WRZEŚNIA 
1409 - starosta inowrocławski 
Borowiec rozpoczął działania 

zbrojne przeciwko Krzyżakom. 
1881 - Solanki przeszły na wła-

sność miasta. 
1939 - Niemcy zajęli Pakość 

i Kruszwicę, w Inowrocławiu 
spalili dom Teofila Reszki, 

miejsce urodzin Henryka Fry-
deryka Hoyera. 

1980 - zmarł Stanisław Łuczak 
(ur. 1912), znany inowrocławski 
grafik i malarz. W swojej twór-

czości wiernie oddał piękno 
pejzażu kujawskiego. 

1982 - rozpoczęły się obchody 
800-lecia kościoła Imienia NMP. 

10  WRZEŚNIA 
1897 - urodził się Mikołaj Czy-
ściecki, prawnik, po II wojnie 
światowej naczelnik, a potem 

prezes inowrocławskiego sądu. 
Zmarł w 1968 r. 

1984 - 16-letni Wojciech Kowal-
ski z Goplanii Inowrocław zo-
stał mistrzem Polski seniorów 

w tenisie. 
11  WRZEŚNIA 

1933 - zmarł Jan Wybrański (ur. 
1862), założyciel znanej firmy 
piekarniczej w Inowrocławiu. 

1952 - zmarła dr Sabina Mitten-
dorf-Sawiczowa (ur. 1905), la-
ryngolog. Była ordynatorem 
Oddziału Laryngologicznego 

w Szpitalu Miejskim oraz kiero-
wała inhalatorium w inowro-

cławskim uzdrowisku. 
12  WRZEŚNIA 

1907 - zmarł dr Teodor Rakow-
ski (ur. 1836), znany lekarz, spo-
łecznik inowrocławski, współ-
założyciel Banku Ludowego, 

organizator czytelni ludowych 
w powiecie inowrocławskim, 

działacz Towarzystwa Śpiewu, 
długoletni radny miejski. 

13  WRZEŚNIA 
1985 - Przewodniczący Rady 

Państwa prof. Henryk Jabłoński 
odznaczył Inowrocław Krzy-
żem Komandorskim OOP. 

14  WRZEŚNIA 
1944 - zginęła Czesława z Tokar-
skich Reichertowa, łączniczka 

w powstaniu warszawskim, od-
znaczona Krzyżem Walecznych 
za udział w ruchu oporu. Pocho-

dziła z Inowrocławia. 
15  WRZEŚNIA 

1883 - w Inowrocławiu urodził 
się Julius Pinschewer, znany 

reżyser filmowy narodowości 
żydowskiej. Zmarł w 1961 r. 

w Bernie. 
1940 - do dyspozycji inowro-

cławskiej placówki Gestapo od-
dany został obóz na Błoniach, 

zwany oficjalnie w różnych 
okresach obozem przejścio-

wym, więzieniem policyjnym 
i wychowawczym obozem 

pracy - miejsce kaźni i cierpie-
nia kilkunastu tysięcy ludzi. 

1962 - zmarł Jan Chwalisz (ur. 
1896), urzędnik państwowy, 

działacz rolniczy i spółdzielczy. 
Udzielał się m.in. w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zagroda” 
w Inowrocławiu. 

1967 - założony został Nadgo-
plański Park Tysiąclecia.

Nowy rok szkolny Akademia 
Szkolnictwa AS w Inowrocła-
wiu zainaugurowała w nowej 
siedzibie przy ulicy Dworco-
wej 26. Oficjalne otwarcie od-
było się 2 września.  

Placówka do czerwca 2022 roku 
działała w dwóch miejscach - bu-

dynku należącym do parafii 
Imienia Najświętszej Maryi 
Panny oraz obiekcie przy ulicy 
Toruńskiej, w którym niegdyś 
działał bank. 

Od września uczniowie 
Akademii Szkolnictwa AS odby-
wają edukację w nowej siedzibie 
przy ul. Dworcowej 26 w Ino-

wrocławiu. W oficjalnym otwar-
ciu uczestniczyli przedstawi-
ciele władz oświatowych, Staro-
sta Inowrocławski Wiesława 
Pawłowska, Prezydent Inowro-
cławia Ryszard Brejza, dyrekto-
rzy szkół, szefowie i przedstawi-
ciele firm współpracujących 
z Akademią Szkolnictwa. 

Nową siedzibę szkoły po-
święcił ksiądz  Dariusz Żo-
chowski, proboszcz parafii 
Imienia NMP, w której Akade-
mia Szkolnictwa działała 
od momentu powstania. 

W trakcie uroczystości 
wręczono też symboliczne klu-
cze do pracowni, w których 

uczniowie zdobywać będą 
praktyczna wiedzę. A są to m. 
in. pracownie: fryzjerska, ku-
charska, mechaniki pojazdo-
wej, stolarska, nauki zawodu 
sprzedawca. Pracownie, klasy 
oraz specjalny taras, na którym 
hodowane są różne gatunki ziół 
zwiedzili zaproszeni goście. 

AKADEMIA SZKOLNICTWA AS 
JUŻ W NOWEJ SIEDZIBIE

Zanim rozbrzmiał pierwszy 
dzwonek, pięciu osadzonych 
zaangażowanych przez wy-
chowawcę do spraw kultu-
ralno-oświatowych w Zakła-
dzie Karnym w Inowrocła-
wiu, uporządkowało teren  
II LO w Inowrocławiu. 

Starannie wyselekcjonowana 
grupa skazanych - na prośbę 
dyrektora szkoły - wykonała 
prace porządkowe i ogrodnicze 
na terenie „Konopy”. 

- Kierowani przez funkcjo-
nariuszy osadzeni strzygli traw-
niki i żywopłoty, czyścili chod-
niki i grabili trawę. Teren szkoły 
został doskonale przygoto-
wany na przybycie uczniów. 

Była to kolejna akcja przepro-
wadzona na rzecz społeczeń-
stwa lokalnego i z całą pewno-
ścią nie ostatnia - informuje 
por. Krzysztof Spała z Zakładu 
Karnego w Inowrocławiu. 

Funkcjonariusze organizu-
jąc tego typu akcje myślą przede 
wszystkim o wymiarze resocja-
lizacyjnym przedsięwzięcia. 
Osadzeni pomagając w pracach 
na rzecz społeczności lokalnej, 
uczą się dyscypliny, odpowie-
dzialności za swoje postępowa-
nie. Mogąc zobaczyć efekty 
swojej pracy czują satysfakcję 
z jej wykonania, a tym samym 
mogą poczuć się potrzebną czę-
ścią społeczeństwa. Korzyści są 
zatem wzajemne.                         (DM) 

PRACE NA RZECZ  
SPOŁECZEŃSTWA
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Datę 3 września - mieszkańcy 
sołectwa Trzaski, szczególnie 
ci najmłodsi - zapamiętają 
na długo. Na boisku za świe-
tlicą wiejską odbył się bowiem 
Festyn Rodzinny. 

Na początku mundurowi z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu przeprowa-
dzili z dziećmi ważną rozmowę 
na temat bezpieczeństwa.  

Dwa dni wcześniej dzieci 
wróciły do szkoły i wszystkim 
zależy, aby droga do niej i po-
wrotna, były dla nich bez-
pieczne przez cały rok szkolny. 
Po pogadance każdy z jej uczest-
ników otrzymał gadżety odbla-
skowe. Wszyscy ustawili się też 
do pamiątkowego zdjęcia.    

Następnie rozpoczęły się 
animacje dla dzieci, podczas, 
których odwiedziły milusiń-
skich Myszki Mickey i Minnie. 
Dzieci wspólnie z nimi zatań-
czyły „Macarenę” oraz miały 
możliwość wyściskania gości 
i uwiecznienia spotkania 
na fotkach.  

Nie zabrakło również za-
baw z chustą animacyjną, tune-
lami, konkursu rzutów do celu. 
Była także możliwość wykona-
nia sobie brokatowego tatuażu 
oraz kolorowego warkoczyka 

we włosach. Częstowano dzieci 
popcornem, watą cukrową 
i frytkami. Skosztować było 
można wypieków uczestników 
zajęć świetlicowych oraz ich 
mam. Na najmłodszych czekały 
też dmuchane zjeżdżalnie. 

Strażacy z OSP z Jaksic 
przeprowadzili dla dzieci kilka 
sprawnościowych konkursów. 
Pozwolili także usiąść im w wo-
zie strażackim, lać wodę z węża, 
a nawet przymierzyć specjalny 

strój strażaka. Kulminacyjnym 
punktem programu był Festiwal 
Kolorów, podczas którego 
uczestnicy festynu zabarwili 
wszystko dookoła i siebie na-
wzajem specjalnymi proszkami. 
Chyba nikt nie wyszedł z tego fe-
stiwalu czysty. 

Na koniec odbyła się za-
bawa taneczna. Organizatorzy 
dziękują każdemu, kto dołożył 
swoją cegiełkę podczas przygo-
towań do festynu.                           (JG)                                       

DOBRA ZABAWA NA FESTYNIE 
RODZINNYM W TRZASKACH
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3 września inowrocławscy kry-
minalni zakończyli na etapie 
zbierania dowodów sprawę 
przestępstwa dotyczącego roz-
boju. Do zdarzenia doszło 
w połowie lipca na ulicy Dwor-
cowej w Inowrocławiu. Wów-
czas sześcioosobowa grupa, 
w której była kobieta i pięciu pa-
nów, siłą wtargnęła do mieszka-
nia mężczyzny i tam dotkliwie 
go pobiła, doprowadzając 
do stanu bezbronności. Zabrali 
mu wówczas telefon komór-
kowy. Pobity inowrocławianin 
trafił do szpitala. 

- Powiadomieni o zdarze-
niu policjanci zajęli się wyja-
śnianiem sprawy i zbieraniem 
dowodów. Wiadome było jedy-
nie to, że w rozboju brała udział 

kobieta znana poszkodowa-
nemu. Pozostałych pięciu 
współsprawców kryminalni 
identyfikowali jednego po dru-
gim. Tydzień po zdarzeniu po-
licjanci namierzyli 33-letnią ko-
bietę i 38-letniego mężczyznę. 
Wpadli oni podczas zaplano-
wanych działań poszukiwaw-
czych - informuje asp. szt. Iza-
bella Drobniecka z Komendy 

Powiatowej Policji w Inowro-
cławiu.  

Kolejna dwójka mężczyzn 
w wieku 33 i 39 lat została za-
trzymana w pierwszej połowie 
sierpnia w Nowej Wsi Wielkiej. 
1 września mundurowi ustalili 
miejsca pobytu pozostałych 
poszukiwanych do sprawy,  
43 i 44-latka. Zostali oni zatrzy-
mani na terenie Bydgoszczy. 

Cała szóstka usłyszała  
już zarzut rozboju. Dowody 
wraz z wnioskami o tymcza-
sowe aresztowanie kryminalni 
przedstawiali na bieżąco oskar-
życielowi.  

Wobec każdego z nich sąd 
zastosował trzymiesięczny 
areszt tymczasowy.  Podejrza-
nym grozi kara do dwunastu lat 
więzienia.                                                     (DM)                                                                                                                                      

W SZÓSTKĘ NA JEDNEGO 
- TRAFILI ZA KRATY

Na trzy miesiące do aresztu 
trafiło sześć osób, które są po-
dejrzane o rozbój na mężczyź-
nie. Kryminalni prowadząc 
działania wykrywcze sukce-
sywnie zatrzymywali jedną 
osobę po drugiej. Obecnie 
wszyscy są już za kratami 
i grozi im do 12 lat więzienia.
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MERCEDESEM 
W BRAMĘ

25-letnia mieszkanka po-
wiatu żnińskiego jazdę mer-
cedesem zakończyła na bra-
mie w gminie Janikowo. 

Świadek szybko zadzwonił 
na policję i oznajmił: „Ktoś ude-
rzył mercedesem w bramę i od-
jechał, może być nietrzeźwy”. 

- Po przyjeździe na miejsce 
policjanci zastali mercedesa, 
a przy nim kilka osób. Z ustaleń 
wynikało, że kierującą pojaz-
dem była 25-latka. Z uwagi na jej 
stan nietrzeźwości, ponad trzy 
promile alkoholu w organizmie 
i brak uprawnień do kierowania, 
została zatrzymana w policyj-
nym areszcie do wytrzeźwienia 

- mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z KPP w Inowrocławiu. 

Za spowodowanie kolizji 
została ukarana mandatem 
w wysokości 1100 złotych i sze-
ścioma punkami karnymi. 
W związku z brakiem upraw-
nień do kierowania pojazdami 
mundurowi skierują też wnio-
sek do sądu o jej ukaranie celem 
orzeczenia zakazu prowadzenia 
samochodów. Sąd może orzec 
taki zakaz na okres od 6 miesięcy 
do 3 lat. Kodeks karny za prze-
stępstwo kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości przewi-
duje karę do dwóch lat pozba-
wienia wolności. 
(DM)               

JANIKOWIANIN JECHAŁ 
TAK, ŻE AŻ ISKRY SZŁY

Piracki rajd hyundaia ukró-
cili janikowscy policjanci. Nie-
trzeźwy kierowca istnie „wi-
dowiskowo” pokonał trasę 
z Inowrocławia do Janikowa. 
Po tym, jak spowodował koli-
zję, gubił części od auta. Po-
mimo tego podróż kontynu-
ował, choć jechał na samej fel-
dze, spod której szły iskry. 

W nocy (z 27 na 28 sierpnia) 
około godz. 2.30 na ulicy Dwor-
cowej w Janikowie patrol policji 
usłyszał hałas. Mundurowi za-
uważyli jadący samochód, spod 
którego wydobywały się roz-
świetlające noc iskry. 

Patrol ruszył za samocho-
dem i interweniował gdy ten 
zatrzymał się na chwilę 
przy ulicy Kozala. Hyundaiem 
kierował 39-latek z Janikowa. 
Policjanci wyczuli od niego al-
kohol, a badanie stanu trzeź-
wości wykazało ponad dwa 
promile. Jego prawo jazdy i do-
wód rejestracyjny zostały 
wówczas zatrzymane. 

Brak przedniego zderzaka, 
uszkodzone przednie koło 
i błotnik, brak lampy oraz 
otwarte przednie poduszki 
świadczyły o tym, że samo-
chód uczestniczył w kolizji. 

Mundurowi ustalili, że ten 
kierowca jadąc autem służbo-
wym może mieć związek 
z uderzeniem w bramę wjaz-
dową na terenie Inowrocławia. 
Tak też było.  

Mężczyzna usłyszał zarzut 
popełnienia przestępstwa kie-
rowania pojazdem w stanie 

nietrzeźwości. Jest też obwi-
nionym w sprawie o wykrocze-
nie polegające na tym, że nie 
dostosował prędkości do wa-
runków ruchu i uderzył we 
wjazdową bramę, uszkadzając 
ją. Mężczyźnie grozi kara 
do dwóch lat pozbawienia wol-
ności. (DM)                                        
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30 sierpnia w Inowrocławiu 
jednego z mężczyzn w miesz-
kaniu „odwiedziło” trzech in-
nych. Nie była to jednak przy-
jazna wizyta. Właściciel lokalu 
został pobity kijem i doprowa-
dzony do stanu bezbronności. 
Napastnicy zabrali z jego miesz-

kania telefon, zegarek i go-
tówkę. Motywem przestęp-
stwa miało być to, że poszkodo-
wany rzekomo odgrażał się 
dziewczynie jednego z napast-
ników. Po pobiciu i kradzieży 
agresorzy „upłynnili się”. 

Przestępstwo zostało za-
kwalifikowane jako rozbój. Kry-
minalni ustalili że związek ze 
zdarzeniem ma 22-letni, znany 
poszkodowanemu mężczyzna 
oraz dwóch innych, których nie 
znał. Policjanci gromadzili in-
formacje o tym, gdzie może 
przebywać cała trójka. Gdy 
mieli wystarczającą wiedzę,  
2 września przystąpili do za-

trzymań. Wszyscy trzej męż-
czyźni w wieku: 22, 29 i 33 lata 
zostali ujęci i trafili do aresztu. 

Kryminalni przesłuchali ich 
w charakterze podejrzanych 
o rozbój i doprowadzili do oskar-
życiela. Decyzją sądu na najbliż-
sze trzy miesiące trafili oni 
za kraty. Tam będą oczekiwać 
na dalsze decyzje sądu i roz-
prawę. Każdy z podejrzanych 
był już karany za podobne prze-
stępstwo, będą oni odpowiadać 
w warunkach recydywy. Ozna-
cza to, że gdy za rozbój kodeks 
karny przewiduje karę do 12 lat 
więzienia, oni mogą spędzić tam 
znacznie dłużej.                              (DM)                                                                                                                                     

Długi pobyt w więzieniu grozi 
trzem mężczyznom, którzy 
pobili i okradli mieszkańca 
Inowrocławia. Kryminalni 
bardzo szybko ustalili skład tej 
grupy i zatrzymali całą trójkę. 
Napastnicy zostali tymcza-
sowo aresztowani na trzy mie-
siące i odpowiedzą za rozbój.
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PIJĄ I JADĄ 

Ostatnie dni to przysłowiowy 
wysyp nietrzeźwych kierują-
cych na drogach. Policjanci 
z Inowrocławia i podległych 

jednostek ustalili 13 osób, 
które kierowały w stanie nie-
trzeźwości. Wśród nich było 
ośmiu rowerzystów, u któ-

rych badanie stanu trzeźwo-
ści wykazało od 1 do 2,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. 
Kierujących pojazdami poli-
cjanci ustalili pięciu. Ci mieli 
od 0,94 do ponad 3 promili. 

Cykliści zostali ukarani man-
datami w wysokości  

2500 złotych. Grozi im kara 
pozbawienia wolności 

do dwóch lat. 

NIETRZEŹWA ROWERZYSTKA 
3 września około godz. 17 patrol 
z Janikowa został zadyspono-
wany przez dyżurnego policji 
w Inowrocławiu do Ludziska. 
Tam jak wynikało z anonimo-
wego zgłoszenia miała jechać 
rowerem nietrzeźwa kobieta. 

Mundurowi na wskazanej dro-
dze zauważyli cyklistkę, która 
faktycznie jechała „z trudem”. 

Powód? Stan nietrzeźwości. Ba-
danie na zawartość alkoholu  

51-letniej kobiety wykazało po-
nad dwa promile w organizmie. 

Po tym jak została ukarana 
mandatem karnym w kwocie 
2500 złotych, dla jej bezpie-

czeństwa, została przekazana 
pod opiekę zaufanej osobie. 

 
SŁUŻBY NA WODZIE 

Podczas minionego weekendu 
policjanci z komisariatu w Kru-

szwicy wraz ze strażakami 
i WOPR-owcami prowadzili in-
tensywne patrole na jeziorze. 
Wylegitymowanych zostało 
pięć osób. Służby skontrolo-
wały pięć jednostek pływają-

cych i sprawdziły uprawnienia 
oraz stan trzeźwości osób, które 

korzystały z wody. Poza tym 
rolą służb są również kontrole 

i obserwacja kąpielisk zarówno 
tych strzeżonych oraz tak zwa-
nych dzikich, gdzie pojawiają 

się amatorzy kąpieli.  (DM)                                                                  

                            KRÓTKO 

Rozpoczął się nowy rok szkol-
ny. Dlatego przez pierwsze dni 
nauki szkolnej, w ramach akcji 
„Bezpieczna droga do szkoły” 
w rejonach szkół i innych pla-
cówek oświatowo-wycho-
wawczych działali policjanci. 
Mundurowi dbali o bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży 
podczas drogi do i ze szkoły. 

1 września w związku z rozpo-
częciem roku szkolnego poli-
cjanci z powiatu inowrocław-
skiego ruszyli od wczesnych go-
dzin porannych w rejon szkół. 
Patrole działały w pobliżu 
przejść dla pieszych, by pomóc 
najmłodszym bezpiecznie prze-
kroczyć jezdnię. Ponadto mun-
durowi dali wyraźny sygnał kie-
rowcom, by ci zwalniali w po-
bliżu placówek oświatowych. 

Policjanci instruowali i edu-
kowali dzieci, by te wiedziały jak 
prawidłowo pokonywać „ze-
brę”. Wręczali również eduka-
cyjne książeczki „Policja dzie-
ciom”, które ufundował Powiat 
Inowrocławski.  

Zgodnie z art. 43 Ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, 
dziecko w wieku do lat 7 może 
korzystać z drogi tylko 
pod opieką osoby przynajmniej 
10-letniej (nie dotyczy to strefy 

zamieszkania i drogi przezna-
czonej wyłącznie dla pieszych). 

Bardzo ważnym czynni-
kiem zwiększającym bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym, 
jest noszenie elementów odbla-

skowych szczególnie poza ob-
szarem zabudowanym. Ro-
dzice, którzy zawożą dzieci 
do szkoły powinni też pamiętać 
o obowiązku przewożenia ich 
w fotelikach i w prawidłowo za-

piętych pasach bezpieczeń-
stwa. Dziecko pod szkołą na-
leży wysadzać z samochodu 
od strony chodnika lub pobo-
cza, nie zaś od strony jezdni.                          
(DM)   

AKCJA W RAMACH „BEZPIECZNEJ 
DROGI DO SZKOŁY”
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CZY KRADŁA 
KOSMETYKI?

Janikowscy policjanci kom-
pletują materiały, które bę-
dzie oceniał sąd dla nielet-
nich. W kradzieże kosmety-
ków zamieszana jest 12-letnia 
mieszkanka gminy Janikowo. 

Jeden ze sklepów na terenie Ja-
nikowa powiadomił policję 
o ujawnieniu na monitoringu 
pięciu przypadków kradzieży 
kosmetyków i biżuterii. Straty 
wyniosły ponad 1320 złotych. 

- Wyjaśnieniem sprawy za-
jął się dzielnicowy z miejsco-
wego komisariatu. Ustalił on, że 
na nagraniach jest nieletnia 
z gminy Janikowo. Policjant pro-
sto ze sklepu pojechał do miej-

sca jej zamieszkania. Tam 
w obecności rodzica potwier-
dziło się, że ma ona związek 
z kradzieżami. W jej pokoju zna-
lazło się część skradzionych rze-
czy w postaci pomadek, kredek 
do oczu i biżuterii. Rzeczy te zo-
stały zabezpieczone do postę-
powania - informuje asp. szt. 
Izabella Drobniecka z KPP 
w Inowrocławiu.  

Całą dokumentację w tej 
sprawie janikowscy policjanci 
prześlą do sądu dla nieletnich. 
Tam po ich ocenie zapadnie de-
cyzja co do nastolatki. Sąd 
w przypadku osób nieletnich 
może zastosować środki wycho-
wawcze i poprawcze.                  (DM)                                                                                                     
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Wyniki 
Gopło Kruszwica - Piast Koło-
dziejewo 2:1, Szymon Sobczak, 
Miłosz Losik - Mateusz Porbes, 
Unia Gniewkowo - Lubienianka 
Lubień Kujawski 4:0, Janusz 
Olach 2, Radosław Kłosowski, 
Michał Hałas, Zootechnik Ko-
łuda Wielka - Sadownik Waga-
niec 4:2, Kacper Wiktorowicz 2, 
Oskar Doringer 2 - Dawid Jan-

czyk, Oliver Andrade, Start WIP 
Stawki - Noteć Gębice 1:1, To-
masz Prejs - Dominik Jelonek, 
Kujawiak Kowal - GKS Baru-
chowo 1:0, Leonid Khankevich, 
Orlęta Aleksandrów Kujawski - 
Zdrój Ciechocinek 1:2, Łukasz 
Witucki - Krzysztof Elsner, Ra-
dosław Czułkowski, Kujawiak 
Instalnova Kruszyn - LTP Luba-
nie 3:0, Jacek Wichliński, Daniel 
Komorowski, Piotr Frydrych, 
Łokietek Brześć Kujawski - Wi-
sła Dobrzyń nad Wisłą 4:1, Da-
wid Marciniak, Łukasz Kraszew-
ski, Dawid Kwiatkowski, Michał 
Skonieczny - Patryk Olewiński.   

Na czele są Łokietek i Unia 
G. po 12 punktów.                         (DM)

W PIĄTEJ LIDZE
W piłkarskiej piątej lidze (gru-
pie 2) odbyła się czwarta 
runda spotkań. W derbach po-
wiatu inowrocławskiego Go-
pło Kruszwica pokonało Pia-
sta Kołodziejewo. Trwa zwy-
cięska passa Unii Gniewkowo.

GRAJĄ W B KLASIE
W piłkarskiej B klasie od-
była się trzecia kolejka.  

Grupa 4 
Notecianka II Pakość - LZS 
Grochowiska Księże 2:3, Dominik 
Smaruj, Mateusz Gryglewicz - Ar-
min Konieczny, Krystian Zasow-
ski, Dariusz Andrzejewski, Noteć 
II Łabiszyn - Snajper Rogowo 6:2, 
Gracjan Baron, Marcin Bizoń, Mi-
chał Rybczyński, Marcin Słowiń-
ski, Kacper Lewandowski, Ma-
riusz Raczkowski - Adam Pod-
lewski 2, Kujawskie Pogranicze 
Jeziora Wielkie - Sparta Janowiec 
Wielkopolski 3:4, Mateusz Ko-
walski, Dariusz Bajer, Maciej Ko-
walski - Jarosław Wiśniewski 2 
Bartosz Łuczak, Kamil Juszczak, 
Olimpia Dąbrowa - LZS Jadow-
niki 5:1, Kacper Mazurkiewicz 3, 
Tomasz Chyliński, Oskar Ka-
szuba - Dawid Pawlaczyk, Noteć 
II Gębice - Kujawianka Strzelno 
3:2, Bartosz Smorczyński, Filip 
Bednarek, Piotr Pacia - Piotr Ko-
nieczka, Michał Niewiadomski, 
Burza Nowa Wieś Wielka - Grom 
Ostrowo 7:1, Krystian Szportun 2, 
Jakub Kaczmarek, Przemysław 
Rutyna, Sebastian Olszowy, Ma-
teusz Ziółkowski, Mateusz Woj-
ciechowski (samobójcza) - Mate-
usz Skonieczny. Komplet punt-
ków mają na koncie: Noteć II  
G. i Sparta. Notecianka jest trze-
cia 6 pkt. 

Grupa 5 
LZS Kościelec - Kolorowi Kru-
sza Zamkowa 1:4, Mateusz Za-
lewski - Kacper Raczyński 2, 
Robert Baranek, Wiktor Toma-
szewski, Fregata Polanowice - 
Unia Leszcze 0:2, Mateusz 
Radkowski, Dawid Kurtys, 
Znicz Rojewo - Kujawiak 
Sukowy 3:6, Marcin Sko-
nieczka 2, Igor Matyszewski - 
Hubert Burdziński 3, Mateusz 
Wójcikowski 2, Dawid Szy-
mański, Kujawy Kozy - Orło-
wianka Orłowo 1:6, Sebastian 
Wojciechowski - Dawid Górski, 
Mariusz Jakubas, Łukasz Stę-
pień, Karol Kruszczyński, Da-
niel Sztafel, Przemysław Ku-
biak (samobójcza), Noteć Ino-
wrocław - Unia II Gniewkowo 
2:0, Konrad Stefański, Kacper 
Kornacki. Pauzowali Czarni 
Wierzchosławice. W tabeli pro-
wadzą Noteć In., Unia L. i Ko-
lorowi po 7 punktów.              (DM)                                                           
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Wyniki 
Cukrownik Tuczno - Dąb Bą-
kowo/Dąbrowa Biskupia 2:0, 
Kajetan Wegner, Mikołaj Czaja, 
Szubinianka SISU Szubin - Go-
plania Inowrocław 1:4, Kacper 
Wojciechowski - Arkadiusz Ma-
kowiecki 2, Krystian Mako-
wiecki 2, Dąb BOSiR Barcin - 
Mikrus Szadłowice 2:2, Dawid 
Błażejewski, Hubert Kaśków - 
Błażej Wyrkowski 2, Piast Złot-

niki Kujawskie - AF Brzoza 3:4, 
Krzysztof Głogowski, Michał 
Baranowski, Piotr Strzelecki - 
Łukasz Żuchowski 2, Michał 
Pietrzak, Patryk Bereza, Pogoń 
II Mogilno - Zagłębie Piechcin 
2:1, Kacper Strzelecki, Maksy-
milian Welzandt - Dawid Paw-
lak, Pałuczanka Żnin - Spójnia 
Białe Błota 2:3, Radosław Nitka 
2 - Gracjan Grygiel, Bartosz 
Adamski, Jakub Bagrowski (sa-
mobójcza), Tarant Wójcin - Ku-
jawy Markowice 3:0, Damian 
Lewandowski, Maciej Skoczy-
las, Dawid Mańkowski. 

Prowadzą Tarant i Spójnia 
po 10 punktów. Po 9 pkt. mają 
AF Brzoza i Pogoń II.                (DM)

BOJE W A KLASIE
Czwartą kolejkę rozegrali pił-
karze A klasy (grupy 2). Pierw-
sze zwycięstwo w rozgryw-
kach odnieśli zawodnicy Go-
planii Inowrocław. Liderem 
nadal jest Tarant Wójcin. 

CUIAVIA LIDEREM
W piątej kolejce walczyli piłka-
rze czwartej ligi. W spotkaniu 
czołowych zespołów Cuiavia 
Inowrocław wygrała z Włocła-
vią Włocławek. Nie wiedzie się 
Noteciance Pakość. 

Wyniki 
Cuiavia Inowrocław - Włocła-
via Włocławek 1:0, Mateusz Wi-
śniewski, Tłuchowia Tłuchowo 
- Notecianka Pakość 3:0, Dawid 
Kieplin 2, Mateusz Tomaszew-
ski, Pogoń Mogilno - Sportis 
Łochowo 3:4, Piotr Mroziński, 
Wiktor Mrówczyński, Adam 
Kozłowski - Mateusz Góra 3, 
Mateusz Szymański, Noteć Ła-
biszyn - Pomorzanin Toruń 0:0, 
FAF Elana Toruń - Lech Rypin 

1:2, Damian Lenkiewicz - Łu-
kasz Dormowicz, Bartłomiej 
Żelazny, Wda Świecie - Kuja-
wianka Izbica Kujawska 5:1, 
Oskar Januszewski, Tomasz 
Adamczyk, Łukasz Chruścicki, 
Jakub Węgrzyn, Tymoteusz 
Majka - Sebastian Antas, Sparta 
Brodnica - Start Pruszcz 0:1, Ja-
kub Krukowski, Lider Włocła-
wek - POL-OSTEG Pomorzanin 
Serock 0:1, Oskar Durko, Cheł-
minianka Chełmno - Chemik 
Moderator Bydgoszcz 1:1, Jakub 
Nowak - Piotr Siekirka.    

Nowym liderem została 
Cuiavia 12 punktów. Wyprze-
dza Tłuchowię i Spartę po 10 
pkt. Notecianka zajmuje ostat-
nie miejsce 1 pkt.                            (DM)                                   
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Wyniki 
Unia Janikowo - Bałtyk Gdynia 
3:0, Mariusz Kryszak, Adam Ku-
jawski, Miłosz Matuszewski, 
Olimpia Grudziądz - Jarota Jaro-
cin 5:1, Kamil Kurowski, Marcin 
Warcholak, Oskar Sikorski, 
Amarildo Balotelli, Erick Salgu-
ero - Szymon Komendziński, 
Zawisza Bydgoszcz - KP Staro-
gard Gdański 1:0, Mateusz 
Oczkowski, Świt Skolwin Szcze-
cin - Unia Solec Kujawski 3:1, 
Szymon Kapelusz 2, Adam Ła-
dziak - Maciej Słupecki, Błękitni 
Stargard - Pogoń II Szczecin 0:0, 
Cartusia Kartuzy - Unia Swa-
rzędz 0:2, Marcin Szeibe 2, Po-
lonia Środa Wielkopolska - Po-
goń Nowe Skalmierzyce 2:4, Ję-
drzej Drame, Bartosz Bartko-
wiak - Jakub Goliński 2, Kacper 
Majerz, Kacper Pinkowski, Ge-
dania Gdańsk - Vineta Wolin 
4:0, Bartosz Apostołowicz 2, Mi-
chał Gajewski, Bartosz Zalew-

ski, Stolem Gniewino - Sokół 
Kleczew 3:1, Paweł Sobczyński, 
Wiktor Patrzykąt, Dawid Patel-
czyk - Tomasz Kowalczuk.     

Tabela 
1. Olimpia 16 punktów, 2. Zawi-
sza 15, 3. Pogoń II 14, 4. Świt 13, 

5. Gedania 13, 6. Pogoń N.S. 10, 
7. Unia S. 10, 8. Błękitni 9, 9. Po-
lonia 9, 10. Unia J. 7, 11. Sokół 7, 
12. Jarota 7, 13. Cartusia 6, 14. KP 
Starogard G. 6, 15. Stolem 4, 16. 
Vineta 3, 17. Bałtyk 2, 18. Unia 
S.K. 1. GKS Przodkowo wystę-
puje jako Cartusia Kartuzy. 

Najlepsi strzelcy 
Krzysztof Bartoszak (Jarota), Szy-
mon Kapelusz (Świt), Patryk 
Winsztal (Olimpia), Kamil Wi-
śniewski (Vineta), Bartosz Zalew-
ski (Gedania), Kamil Żylski (Zawi-
sza) po 4 gole. W sobotę o godz. 16 
Unia zagra w Starogardzie.      (DM)                                                                                                            

WYGRANA UNII JANIKOWO
Piłkarze Unii Janikowo od-
nieśli drugie zwycięstwo 
w trzeciej lidze (grupie 2). 
Na własnym stadionie wy-
soko pokonali zawodników 
Bałtyku Gdynia, mimo że 
od 43. minuty grali w dzie-
siątkę, po czerwonej kartce 
Eryka Krysztopowicza. 
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Rozegrano mecze drugiej 
rundy Pucharu Polski 
na szczeblu Kujawsko-Po-
morskiego Związku Piłki 
Nożnej (okręg bydgoski). 

Wyniki 
Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 
- Cuiavia Inowrocław 2:5, Bar-
tłomiej Czaplewski, Norbert 
Mielcarek - Dawid Janicki 2, Ja-
kub Nowakowski 2, Mateus 
Vargas, Dąb BOSiR Barcin - No-
tecianka Pakość 0:6, Bartłomiej 
Dreżewski 3, Norbert Rości-
szewski, Szymon Dudek, Fa-
bian Lewiński, Goplania Ino-
wrocław - Unia Gniewkowo 
0:6, Kamil Fajkowski 2, Bartosz 
Majer, Sebastian Krzysztofiak, 
Radosław Kłosowski, Bartosz 
Goczkowski (samobójcza), Cu-
krownik Tuczno - Noteć Gębice 
3:6 po dogrywce, Tyberiusz 
Głogowski 2, Daniel Stankie-
wicz - Piotr Pacia 4, Dominik Je-
lonek, Kajetan Kołacki, Kujawy 
Markowice - Gopło Kruszwica 
4:0, Jakub Pawłowski 2, Mate-
usz Jabłoński, Krystian Paw-
łowski, Zagłębie Piechcin - Zo-
otechnik Kołuda Wielka 3:5, Pa-
weł Marciniak 2, Sławomir 
Woźniak - Jakub Ślebioda 3, Ad-
rian Turowski, Kamil Ugorski, 
Mikrus Szadłowice - Pału-
czanka Żnin 1:2, Błażek Wyr-
kowski - Radosław Nitka, Bar-

tłomiej Aleksandrowicz, Aka-
demia Futbolu Brzoza - Piast 
Kołodziejewo 0:1, Sebastian Ba-
siński, Tarant Wójcin - Pogoń 
Mogilno 1:6, MUKS CWZS Byd-
goszcz - Pol-Osteg Pomorzanin 
Serock 0:1, Fala Świekatowo - 
Rawys CEO Raciąż 1:3, Iskra Za-
mość-Rynarzewo - Chemik Mo-
derator Bydgoszcz 0:5, ADP 
Bydgoszcz - Budowlany KS 
Bydgoszcz 0:14, Zawisza II Byd-
goszcz- GLKS Dobrcz-Wudzyn 
0:1, Dąb Potulice - Sportis SFC 
Łochowo 1:4, Gwiazda Buko-
wiec - Start Pruszcz 1:4, Myśli-
wiec Gostycyn - Krajna Sępólno 
Krajeńskie 3:4 po dogrywce, 
Wisła Gruczno - Start Warlubie 
6:0, Grom Osie - Wda Świecie 
1:3, Gryf Sicienko - Noteć Łabi-
szyn 3:1, Gryf Sicienko - Noteć 
Łabiszyn 3:1, Tarpan Mrocza - 
LKS Agri-Pawpol Dąbrowa 
Chełmińska 3:0 (walkower). 
(DM)   

PUCHAR KRAJU

Jarosław Kawałek i Rafał 
Uławski triumfowali w deblo-
wym turnieju tenisowym cy-
klu Masters Cup, który odbył 
się na kortach przy ulicy Szym-
borskiej w Inowrocławiu. 

Rywalizowało osiem duetów. 
W finale Kawałek i Uławski wy-
grali z Rafałem Mańkowskim 
i Januszem Zajonzem 6:3, 6:4. 

Wyniki 
1. Jarosław Kawałek/Rafał 
Uławski, 2. Rafał Mańkow-

ski/Janusz Zajonz, 3. Tomasz 
Koszewski/Rafał Grodziski i Ro-
man Kukliński/Marek Olsza-
nowski, 5-6. Marek Lewandow-
ski/Ryszard Wesołowski i Mi-
chał Gawlak/Marek Przybylski, 
7-8. Jarosław Kopeć/Jan Lesi-
kowski i Krzysztof Ceglar-
ski/Maciej Jakimiuk.  

Klasyfikacja 
Po czterech turniejach: 1. Uław-
ski 307 punktów, 2. Olszanowski 
i Mańkowski po 306, 4. Kawałek 
278, 5. Grodziski 245.                 (DM)    

DEBLOWY TURNIEJ 
MASTERS CUP

Koszykarze KSK Ciech Noteć 
Inowrocław zwyciężyli 
w XXV Turnieju o Puchar Pre-
zydenta Inowrocławia, który 
odbył się w hali na Rąbinie. 

W zawodach miały rywalizo-
wać cztery zespoły, ale AZS 
UMK Transbruk Toruń wycofał 
się z powodów zdrowotnych. 

Inowrocławianie pokonali 
Tarnovię Basket Tarnowo Pod-
górne 88:83, Kondraciuk 26, Fi-
lipiak 17, Robak 15, Bodych 13, 
Dusza 6, Grod 5, Fajfer 3, Marci-
niak 3 - Rostalski 27, Ngarambe 
16, Sroczyński 15, Dominiak 10, 
Dolata 6, Kurach 4, Poznański 
3, Hebdzyński 2 i MKK Interon 

Siejko Borutę Zgierz 90:77, Kon-
draciuk 18, Grod 18, Filipiak 12, 
Robak 11, Bodych 10, Marciniak 
8, Dusza 5, Gawarecki 4, Fajfer 
3, Wojtysiak 1 - Lewandowski 
28, Ferenc 11, Stegliński 10, Dy-
lik 6, Kochaniak 6, Popławski 4, 
Frątczak 4, Mirowski 3, Ćwirko-
Godycki 3, Kędzia 2. Natomiast 
Tarnovia wygrała z Borutą. 

Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został wybrany Jakub 
Kondraciuk z Noteci.  

W poszczególnych zespo-
łach wyróżnili się także: Alek-
sander Filipiak (Noteć), Maciej 
Rostalski (Tarnovia) i Hubert 
Lewandowski (Boruta).           
(DM)                                               

DWA ZWYCIĘSTWA 
GRACZY NOTECI
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Mieszanka rutyny i młodości 
– Nasze zestawienie na mecz 
w Inowrocławiu to ciekawa 
mieszanka. Zobaczymy Łuka-
sza Kubota, byłego najlepszego 
deblistę świata i dwukrotnego 
zwycięzcę turniejów Wielkiego 
Szlema. Łukasz wystąpi w pa-
rze z Jankiem Zielińskim, który 
coraz wyżej pnie się w ran-
kingu ATP w grze podwójnej. 
W singlu zagrają dwaj do-
świadczeni zawodnicy, czyli 
Kamil Majchrzak i Kacper Żuk. 
Dołączy do nich młody i bar-
dzo perspektywiczny Olaf 
Pieczkowski, który chociaż jest 
wciąż juniorem, to ostatnio 
osiąga dobre wyniki w senior-
skim tourze – mówi Mariusz 

Fyrstenberg, kapitan reprezen-
tacji Polski. 

Jan Zieliński w parze 
z Hugo Nysem z Monako wal-
czył we wtorek w ćwierćfi-
nale wielkoszlemowego US 
Open w Nowym Jorku, a ich ry-
walami byli najwyżej rozsta-
wieni Amerykanin Rajeev Ram 
i Brytyjczyk Joe Salisbury. Na-
tomiast Olaf Pieczkowski star-
tował w Nowym Jorku w rywa-
lizacji juniorów (do lat 18). 

Dwóch wypadło ze składu 
Powołania na wrześniowy 
mecz w Pucharze Davisa otrzy-
mali wszyscy najlepsi polscy 
tenisiści w singlu i deblu, także 
Hubert Hurkacz i Szymon Wal-
ków. I wszyscy wyrazili chęć 
przyjazdu do Inowrocławia, 
jednak tuż przed ogłoszeniem 
oficjalnego składu doszło 
do zmian. 

– Rozmawiałem z Huber-
tem. Porażka w drugiej rundzie 
US Open była dla niego rozcza-
rowująca i po niej zmienił naj-
bliższe plany startowe. Uznał, 

że musi teraz trochę odpocząć 
i porządnie przygotować się 
do kolejnych turniejów 
w Monte Carlo, także w ten spo-
sób otworzył szansę na debiut 
w reprezentacji młodemu za-
wodnikowi. Myślę, że dla Olafa 
będzie to ogromne przeżycie 
i dość ważny krok na etapie 

przechodzenia od gry wśród ju-
niorów do startów w senior-
skim tourze. Natomiast w de-
blu, po intensywnych rozmo-
wach z Łukaszem i chłopakami 
doszliśmy do wniosku, że opty-
malnym duetem do wystawie-
nia w meczu będzie para Ku-
bot/Zieliński, tym bardziej, że 

Janek prezentuje ostatnio bar-
dzo wysoką formę – dodał ka-
pitan reprezentacji Polski. 

Powrót na Kujawy 
Reprezentacja wróci do Ino-
wrocławia po ponad 10-letniej 
przerwie, ponieważ w 2012 
roku w Hali OSiR pokonała Es-

tonię 4:1. Wówczas Fyrstenberg 
jako zawodnik wystąpił w pa-
rze z Marcinem Matkowskim 
i zdobył zwycięski punkt 
na 3:0. Dzień później poniósł 
porażkę w singlu z liderem ze-
społu przyjezdnego Jurgenem 
Zoppem. Wówczas zwycięstwa 
w grze pojedynczej odnieśli 
Kubot i dwa Jerzy Janowicz. 

Piąć się w rozgrywkach 
Stawką najbliższego meczu bę-
dzie prawo gry w przyszłorocz-
nej fazie play off o miejsce 
w Grupie Światowej I, stano-
wiącej bezpośrednie zaplecze 
elity.  

Dwudniowa rywalizacja 
rozpocznie się w piątek (16 
września) o godz. 15 dwoma 
meczami singlowymi. 

Natomiast w sobotę (17 
września) o godz. 11 najpierw 
odbędzie się spotkanie de-
blowe, a po nim dwa pojedynki 
w grze pojedynczej. 

Bilety można nabywać 
na stronie pzt.abilet.pl.         
 (DM)                                                                                           

REPREZENTACJA POLSKI POWALCZY 
W INOWROCŁAWIU BEZ HURKACZA

Kamil Majchrzak, Kacper 
Żuk, Jan Zieliński (na zdjęciu), 
Łukasz Kubot i Olaf Pieczkow-
ski znaleźli się w składzie teni-
sowej reprezentacji Polski 
na mecz Pucharu Davisa z In-
donezją (16-17 września w hali 
widowiskowo-sportowej 
OSiR w Inowrocławiu).
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