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Czym skorupka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci - do tego przysłowia 
nawiązują postępowania powiatowych 
instytucji prowadzących działania eko-
logiczne. Słowo-klucz to edukacja. 

- Organizujemy mnóstwo wyda-
rzeń, w których głównym elementem 
jest ekologia. Przyroda to skarb, 
o który musimy dbać i nauczyć trosz-
czyć się o nią także nasze dzieci – pod-
kreśla Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska. 

Starosta patronowała ubiegłoty-
godniowej Recyklingowej Rewii 
Mody, która odbyła się w Młodzieżo-
wym Domu Kultury im. Janusza Kor-
czaka w Inowrocławiu. 

- Zadaniem uczestników było wy-
konanie stroju lub kreacji z surowców 
nadających się do recyklingu takich jak 
papier, karton, plastik, korek i przesła-
nie fotografii w wykonanej kreacji oraz 
przedstawienie jej podczas gali - mówi 
Dyrektor MDK Edyta Fydrych. 

W konkursie wzięło udział  
37 uczestników w trzech kategoriach 

wiekowych. Najlepsi byli: Klasy I-III:  
1. Maurycy Chudy (SP Janikowo),  
2. Zofia Janiak (SP Jaksice), 3. Sara Cze-
kaj (SP Szadłowice). Klasy IV-VIII:  
1. Maria Sabina Ochocka (SP Janikowo), 
2. Laura Woźniak (SP Kościelec), 3. Ja-
kub Leliński (SP Złotniki Kujawskie). 
Szkoły ponadpodstawowe: 1. Kamila 
Boniewicz, 2. Zofia Dzięgielewska (obie 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelar-
skich), 3. Kinga Kraszewska (Młodzie-
żowy Ośrodek Wychowawczy dla 
Dziewcząt w Kruszwicy). 

Ze względu na wyjątkowe zaan-
gażowanie dzieci oraz poważne po-
traktowanie tematu jakim jest recy-
kling, jury postanowiło przyznać wy-
różnienia specjalne wszystkim pozo-
stałym uczestnikom konkursu. 

Tymczasem trwają przygotowa-
nia do wielkiej akcji sadzenia lasu, 
która zaplanowana jest pod koniec paź-
dziernika. Jej inicjatorką jest Starosta 
Inowrocławski Wiesława Pawłowska. 

Powierzchnia zalesienia ma wy-
nieść blisko hektar, a las będzie się 

znajdował w Chlewiskach w gminie 
Dąbrowa Biskupia. 

- Nie mieliśmy takiej działki 
w naszych zasobach, a te które były 
dostępne, są zbyt wysokiej klasy bo-
nitacyjnej, dlatego wystąpiliśmy 
o zgodę na nasadzenia właśnie 
w Chlewiskach. Są to grunty nie-
przydatne rolniczo. Chciałabym, aby 
zaangażowali się w tę jesienną akcję 
wszyscy chętni mieszkańcy po-

wiatu, uczniowie, rolnicy. Jeśli 
każdy posadzi około 30 drzew, to za-
kończymy pracę w jeden dzień – wy-
jaśnia Starosta. 

Wśród nowych drzew królować 
będzie sosna zwyczajna (5680 sztuk) 
oraz brzoza brodawkowata (1080 
sztuk). Będą też m.in. klon zwy-
czajny, lipa drobnolistna, jarząb po-
spolity, olsza szara, róża fałdziasto-
listna czy dereń świdwa. 

Sama informacja o planach sadze-
nia lasu spotkała się już z dużym odze-
wem wśród mieszkańców Powiatu Ino-
wrocławskiego. Wpływają już pierwsze 
deklaracje od szkół, których uczniowie 
chcieliby wziąć w niej udział. 

O szczegółach akcji poinformu-
jemy w jednym z kolejnych numerów 
Przeglądu Powiatu, Miast i Gmin. Ale 
nieustannie zachęcamy: Dbajmy o na-
sze środowisko!

POWIAT INOWROCŁAWSKI EKOLOGIĄ STOI
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Miłośnicy ekologii wciąż wspominają zachwycające kreacje podczas Recy-
klingowej Rewii Mody, ale już mogą się szykować na kolejne wydarzenie. 
W Gminie Dąbrowa Biskupia będzie można uczestniczyć w sadzeniu lasu.

REKLAMA 0010468094

hanna.szoszorowska@polskapress.pl

REKLAMA 0610546462

NOTEĆ FABRYKA MASZYN 
I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, 

ODLEWNIA ŻELIWA
UL. FABRYCZNA 4, PAKOŚĆ

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
• operator CNC / tokarz • operator CNC / frezer
• specjalista ds. sprzedaży • technolog odlewni

CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@notec.com.pl

REKLAMA 0010598117

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

REKLAMA 0010608564

l  WĘGIEL ORZECH, 
EKOGROSZEK, MIAŁ 

l  NAWOZY POD ZBOŻA
l  MATERIAŁ SIEWNY 

ZBÓŻ

l  Pasze, witaminy, 
koncentraty

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

tel. 52/35 116 20

DOBRY WĘGIEL
POLSKI I IMPORTOWANY

REKLAMA 0010614460

Najtańszy Całodobowy 
Zakład Pogrzebowy

Małgorzata Matuszak
H  zapewniamy pełen zakres usług 
H  oferujemy bezgotówkowy 

system rozliczania kosztów 
H  załatwiamy wszelkie formalności 

związane z pogrzebem 
H  dysponujemy własną chłodnią 

w Kruszwicy 
H  jesteśmy producentem trumien 
H  trumny już od 300 zł 
H  Dom Pogrzebowy 

w Kruszwicy 
H  winda nagrobna 

i baldachim 
pogrzebowy GRATIS 

Inowrocław, ul. Św. Ducha 53
Kruszwica, ul. Kolegiacka 12F
Tel. 52/357-16-04, 52/357-53-41
e-mail: inluctu1@interia.pl www.inluctu.pl
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Dwie jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Powiatu 
Inowrocławskiego święto-
wały kilka dni temu jubile-
usze. W Pakości obcho-
dzono 125-lecie istnienia, 
a w Trlągu pod Janikowem 
okrągłe setne urodziny. 

Wśród zaproszonych na uro-
czystość w Pakości gości był 
Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Inowrocławskiego Ry-
szard Jagodziński, który złożył 
na ręce Prezesa OSP Michała 
Szkudłabskiego list gratula-
cyjny Starosty Inowrocław-
skiego Wiesławy Pawłowskiej. 

- Z okazji pięknego Jubile-
uszu na ręce Pana Prezesa skła-

dam wyrazy szacunku wszyst-
kim Druhom, za trud pono-
szony w wypełnianiu codzien-
nych obowiązków i pełną goto-
wość do niesienia pomocy. 
Dzięki takim ludziom, jak Wy, 
którzy swoją postawą potrafią 
dać dowód męstwa, system 
ochrony przeciwpożarowej 
działa sprawnie, a pozostający 
pod jego opieką mieszkańcy 
mogą czuć się bezpiecznie 
i spać spokojnie – czytamy w li-
ście Starosty. 

W intencji strażaków i ich 
rodzin odprawiona została 
msza św. Podczas jubileuszo-
wego apelu wręczone zostały 
medale, odznaczenia i okolicz-
nościowe pamiątki. 

Okrągły jubileusz był rów-
nież okazją do spotkania 
w Trlągu pod Janikowem. 
Na zaproszenie druhów z OSP 
w imieniu Starosty Inowro-
cławskiego Wiesławy Pawłow-
skiej w obchodach uczestniczył 
Wicestarosta Tadeusz Majew-
ski. Byli też inni goście, m.in. 
Burmistrz Janikowa Andrzej 
Brzeziński, prezes OP ZOSP RP 
Jarosław Kaczmarek i Zastępca 
Komendanta PSP mł. bryg. Ire-
neusz Taraszka. 

W programie był prze-
marsz do kościoła, gdzie odpra-
wiona została msza św. i po-
święcono sztandar. Oficjalna 
część obchodów odbyła się 
przed remizą.

ETYCZNE BIEGANIE 

Bieg Fair Play to inicjatywa, 
mająca na celu promocję war-

tości etycznych w sporcie 
i w życiu. Jego druga edycja od-

była się w Kruszwicy. Na apel 
Polskiego Komitetu Olimpij-

skiego odpowiedział już po raz 
drugi Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy im. Polskich 

Olimpijczyków i zorganizował 
zawody w Kruszwicy. W im-

prezie wzięło udział prawie 100 
osób z różnych środowisk lo-
kalnych. Krótką, symboliczną 
trasę z metą pod Mysią Wieżą 

pokonali wszyscy z uśmie-
chem na twarzy, a każdy 

uczestnik otrzymał pamiąt-
kowy dyplom, który wręczyła 
dyrektor MOW Ilona Dybicz. 
Na koniec biegu entuzjasta 

olimpizmu Ireneusz Śmigielski 
przybliżył wszystkim ideę 

biegu fair play. Nad organizacją 
wydarzenia czuwała także Ka-
tarzyna Meler-Lewandowska, 
nauczycielka wychowania fi-

zycznego. Organem prowadzą-
cym ośrodek jest Powiat Ino-
wrocławski. Impreza odbyła 
się w ramach kampanii Ak-

tywny Powiat Inowrocławski. 
 

ŚWIĘTO  
PSZCZELARZY 

Jubileusz 50-lecia obchodziło 
Koło Pszczelarzy w Janikowie. 

Gratulacje złożyła im m.in.  
Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska. - Państwa 
zaangażowanie i pasja spra-

wiają, że pszczelarstwo jest po-
pularyzowane w naszej Małej 

Ojczyźnie, ku zadowoleniu nas 
wszystkich - miłośników 

miodu oraz rolników i sadow-
ników - czytamy w liście Staro-
sty do Prezesa Koła Jerzego No-

wakowskiego.

                          KRÓTKO

RREDAKTOR PROWADZĄCY 
 
Maciej Drabikowski  tel. 607 999 994 
drabikowskimaciej@gmail.com 
 
REKLAM A I OGŁOSZENIA  
 
Hanna Szoszorowska  tel. 668 957 252 
 
DRUK 
Oddział Poligrafia Polska Press. 
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„Mam mój fortepian, mam 
swobodę w domu, jest co 
do czytania” - tak, podkreśla-
jąc, co jest mu niezbędne 
do życia, pisał z Torunia Stani-
sław Przybyszewski do swojej 
świeżo poślubionej żony, Ja-
dwigi, wcześniej Kasprowi-
czowej. 

To właśnie pod Toruniem, 
w Podgórzu, w domu przyrod-
niej siostry Stacha, Marii Ba-
gińskiej, zatrzymała się para 

w czasie organizowania ślubu 
(odbył się on w Inowrocławiu, 
11 kwietnia 1905 roku). Ilekroć 
Przybyszewski zatrzymywał 
się u Bagińskich, grywał na na-
leżącym do nich fortepianie, 
który dziś jest cenną ozdobą 
stałej wystawy poświęconej 
meteorowi Młodej Polski. 
Cenną, lecz... zwykle niemą. 

Upływ czasu i liczne 
uszkodzenia spowodowały, że 
historycznego instrumentu 
znanej marki Kerntopf nie da 

się obecnie prawidłowo na-
stroić, a co za tym idzie, wyko-
rzystać pełni jego potencjału. 
Aby fortepian odzyskał swoje 
dawne brzmienie, konieczna 
jest kompleksowa konser- 
wacja, która stała się możli- 
wa dzięki ministerialnej dota-
cji. 

Po naprawie, powiatowe 
Muzeum im. Jana Kasprowicza 
planuje organizację serii koncer-
tów i recitali muzyków związa-
nych z regionem.

„FORTEPIAN STACHA”  
ODZYSKA ŚWIETNOŚĆ
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Podczas XXIII walnego zjazdu 
inowrocławskiego oddziału 
PTTK wybrano nowe władze. 
Omawiano też wiele innych 
spraw związanych z turystyką. 

Prezesem został Radosław Bal-
mowski, wiceprezesami Barbara 
Kwiatkowska i Antoni Ścigacz, 
sekretarzem Piotr Roch, a skarb-
nikiem Maria Bringewald. 

Wybrano również nowe 
władze komisji rewizyjnej, 
w której skład weszli: Katarzyna 
Kubiak, Robert Szociński, Aneta 
Zdziarska oraz Alicja Juszyńska-
Owedyk i Marzena Zgud. 

W trakcie obrad przyjęto 
szereg uchwał mających 
usprawnić działanie oddziału 
oraz uchwały o wystąpienie 

o przyznanie tytułu Członka 
Honorowego PTTK do zarządu 
głównego PTTK dla Teresy Bu-
raczewskiej i Bogdana Wojtko-
wiaka. Podczas zjazdu wy-
brano również delegata na Re-
gionalną Konferencję Oddzia-
łów PTTK, którym został Rado-
sław Balmowski. 

Działaczom PTTK zostały 
przedstawione informacje do-
tyczące prowadzonych przed-
sięwzięć oddziału, przede 
wszystkim propagowania tu-
rystyki pieszej i rowerowej oraz 
planów na przyszłość związa-
nych ze współpracą z wła-
dzami na szczeblu wojewódz-
kim i lokalnym w celu promo-
cji turystyki i krajoznawstwa 
na Kujawach Zachodnich.

NOWE WŁADZE PTTK
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Czy łatwo rozczytać pismo 
Jana Kasprowicza i Stanisława 
Przybyszewskiego, jak wyglą-
dały listy na brzozowej korze 
czy skorupkach naczyń – tego 
i wielu innych rzeczy dowie-
dzieli się uczestnicy warszta-
tów epistolograficznych, które 
odbyły się w ramach Europej-
skich Dni Dziedzictwa w Mu-
zeum im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu. 

Wydarzenie objęte było patro-
natem Starosty Inowrocław-
skiego Wiesławy Pawłowskiej. 
Muzeum wspólnie z Archiwum 
Państwowym w Bydgoszczy 
Oddział w Inowrocławiu przy-
gotowało moc atrakcji. 

- Prezentowane były archi-
walne listy ze zbiorów Muzeum 
i Archiwum. Uczestnicy spo-
tkania otrzymali do wglądu ko-
pie dawnych listów i podjęli 
próbę ich odczytania. Były to 
m.in. listy Jana Kasprowicza, 
Jadwigi Gąsowskiej, Stanisława 
Przybyszewskiego, Dagny Juel, 
ks. Jana Twardowskiego, Fran-
ciszka Becińskiego, Heleny Mo-
drzejewskiej, Władysława Ta-
tarkiewicza, Kazimiery Iłłako-

wiczówny. Zapoznano się też 
z fotografiami i planami daw-
nych budynków pocztowych - 
mówi dyrektor powiatowej in-
stytucji Marcin Woźniak. 

W programie warsztatów 
była też prezentacja multime-
dialna o dawnych sposobach 
przesyłania informacji - wysy-
łania listów na brzozowej ko-
rze, skorupkach naczyń, glinia-
nych i woskowych tabliczkach. 

Warsztaty z pisania listów 
cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Organizatorzy przygo-
towali tusz, stalówki, obsadki, 
papier, korę brzozy (którą uży-
czyło Nadleśnictwo Gniew-
kowo), pióra, tabliczki gliniane 
czy gałązki bambusa.

WARSZTATY  
Z CIEKAWOSTKAMI
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Prawdopodobnie najstar-
sza zachowana w Po-
wiecie Inowrocławskim 
kapliczka znajduje się 
w Piaskach koło Kruszwi-
cy. Czy aby jednak najstar-
sza?

Pod koniec lat 60. XX wieku 
do  wsi przyjechali histo-
rycy sztuki opracowujący 
kolejny tom Katalogu Za-
bytków Sztuki. Na  dłużej 
zatrzymali się przy kościele, 
skrywającym interesujące 
wyposażenie.

Podeszli także do  drew-
nianej kapliczki, która mu-
siała ich zaciekawić swoim 
niecodziennym, archaicz-
nym wyglądem. Oskar Kol-
berg już 100 lat wcześniej 
zauważył, że  „koło Ra-
dziejowa, Kruszwicy, Ino-
wrocławia figury murowa-
ne od  podstawy wznoszą 
się”.

W  krajobrazie urodzaj-
nych Czarnych Kujaw ka-
pliczki były murowane. In-
wentaryzatorzy wykonali 
dokumentację fotograficz-

ną obiektu, który datowali 
na  wiek XIX. Odnaleziona 
w  Piaskach kapliczka jest 
jedyną odnotowaną w  ino-
wrocławskim tomie kata-
logu wydanego w  1974 r. 
Na  archiwalnym zdjęciu 
widzimy otoczoną drew-
nianym płotkiem kapliczkę 
słupową, zwieńczoną latar-
nią, w  której umieszczono 
drewnianą rzeźbę, błędnie 
zidentyfikowaną jako św. 
Jan Nepomucen.

W  1998 r. kapliczkę 
w Piaskach odkrył na nowo 
Jarosław Kozłowski, arche-
olog z  Muzeum im. Jana 
Kasprowicza. W  swoim ze-
stawieniu uznał ją za  naj-
bardziej interesującą w  tej 
części Kujaw.

Ludowa drewniana fi-
gurka św. Jana Chrzciciela, 
obleczonego w  charaktery-
styczne futro i  wspierają-
cego się na  lasce w  formie 
krzyża, została umieszczo-
na w  kapliczce w  Piaskach 
w XIX w.

Dlaczego właśnie św. Jan 
Chrzciciel? Pewnie dlatego, 
że  był to  święty chroniący 
pola od gradu. W Piaskach 

ten właśnie święty cieszył 
się wyjątkowym kultem, 
a  miejscowy kościół nosi 
jego imię.

W  czasie II wojny świa-
towej figurka została 
ukryta, a  bardziej precy-
zyjnie pisząc - zakopana. 

Pierwotny słup, miesz-
kanie świątka od  XIX w., 
zniszczyli niemieccy oku-
panci. Tuż po  zakończe-

niu wojny mieszkańcy
Piasków wyciosali nowy
czworoboczny pal, na któ-
rym wznieśli latarnię - 
domek dla ocalonego
świątka.

Wiele lat później, zna-
ny z  fotografii drewniany
płotek, zastąpili żeliwnym 
ogrodzeniem, a  daszek
obili ocynkowaną blachą.
Minęły kolejne lata. W tym
roku sąsiedzi św. Jana
wspólnymi siłami odno-
wili kapliczkę. Korzystając
z pierwotnego wzoru, spo-
rządzili nowy słup i  nowy
daszek. Kapliczkę ustroili
wielobarwnymi wstąż-
kami. Słupowa kapliczka
w  Piaskach wygląda jak 
nowa. Jest nowa, a  jedno-
cześnie najstarsza w  Po-
wiecie Inowrocławskim.
Odtworzona z  pietyzmem
przez mieszkańców Pia-
sków.

Tylko św. Jan Chrzciciel
pozostał niezmieniony.
Nadal unosi rękę, odga-
niając gradowe chmury,
a może i błogosławi prze-
chodzącym i przejeżdżają-
cym.

Aby dziecko miało dom
Oto druga część rozmo-
wy z Alicją Aleksander, 
dyrektorem Powiato-
wego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Inowrocławiu 
na temat pieczy zastęp-
czej.

Czy kandydat na rodzinę 
zastępczą zawodową musi 
spełnić jakieś wymagania?

Oczywiście, że  tak, po-
nieważ pod opiekę odda-
jemy najbardziej wrażliwy 
podmiot naszych oddzia-
ływań, jakim jest dziecko. 
Musimy sprawdzić kandy-
datów i  oni muszą spełnić 
szereg kryteriów, które są 
zawarte też wprost w usta-
wie. Musi być to osoba czy 
osoby, które dają rękojmię 
właściwego sprawowania 
opieki, muszą mieć pełnię 
praw, muszą zamieszkiwać 
na  terenie Rzeczypospoli-
tej, powinny przedstawić 
zaświadczenie od  lekarza 
pierwszego kontaktu, że są 
zdolni do  sprawowania 

funkcji rodziny zastępczej. 
Oczywiście, ważna też jest 
opinia psychologa i  są ba-
dane kompetencje oraz 
motywacje osoby czy osób, 
które chcą pełnić funkcję 
rodziny zastępczej.

Jak wygląda wsparcie finanso-
we, bo mówimy o tym, że jest 
to rodzina zawodowa, więc 
taka osoba nie będzie chodzić 
do pracy, a musi utrzymać 
to dziecko i jakoś żyć?

Tak i  właśnie dlatego 
otrzymują stosowne wy-
nagrodzenie, które wy-
nika z  umowy zawartej 
z  tymi osobami. Dosta-
ją też środki finansowe 
na  utrzymanie dziecka 
i środki fakultatywne, któ-
re są zapisane w zarządze-
niu starosty, a  związane 
na  przykład z  wyjazdami 
na wakacje, z usamodziel-
nieniem, z  zagospodaro-
waniem się wychowanka. 
Przez cały czas funkcjono-
wania rodziny zastępczej 
ta  rodzina może też liczyć 

na  wsparcie koordynato-
rów. Koordynator cały czas 
sprawuje opiekę i  wspie-
ra taką rodzinę w  różnych 
sprawach, które jej doty-
czą. Te rodziny mogą liczyć 
na  pomoc psychologiczną, 
pedagogiczną, prawną. Są 
dla nich specjalnie kon-
struowane grupy wsparcia 
np. w  zakresie edukacji, 
w  zakresie radzenia sobie 
z  dziećmi z  różnymi pro-
blemami.

Czyli jeśli się zdecydujemy, 
jeśli spełnimy wszystkie wy-
magania, to mamy pewność, 
że będziemy mieli i wsparcie 
finansowe i wsparcie fachow-
ców, takich jak pracownicy Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie?

Oczywiście. Zachęcam 
Państwa do  rozważenia, 
przynajmniej przemyślenia 
tej możliwości zostania opie-
kunem zastępczym. Zawsze 
warto zrobić coś dobrego dla 
drugiego człowieka. Jeżeli 
jesteście Państwo osobami 
odpowiedzialnymi, kocha-
cie dzieci, to  czekamy wła-
śnie na  takie osoby. Drzwi 
w  PCPR zawsze są otwarte. 
Zorganizujemy też spotka-
nia z  rodzinami, które już 
istnieją i  sprawują funkcję 
rodziny zawodowej czy też 
spokrewnionej, aby połączyć 
wiedzę z  praktyką, aby dać 
cały obraz tego, jak wygląda 
sprawowanie funkcji opieku-
na zastępczego.

Rozmawiał: 
Artur Kisielewicz

Stypendia Starosty 
Inowrocławskiego

Trwa nabór wnio-
sków na stypendia 
dla uczniów szkół, dla 
których organem pro-
wadzącym jest Powiat 
Inowrocławski. Mogą je 
składać młodzi ludzie, 
którzy osiągnęli wybit-
ne wyniki w nauce, arty-
styczne i sportowe.

Wniosek o  przyznanie 
stypendium wraz z doku-
mentami potwierdzający-

mi spełnienie określonych 
kryteriów należy złożyć 
w  terminie do  20 wrze-
śnia w Kancelarii Ogólnej 
Starostwa Powiatowego 
w Inowrocławiu.

Wszelkich informacji 
udziela: Wydział Edu-
kacji, Sportu i  Zdrowia,
tel. 52 359 23 31 lub 
52 359 23 32. Szczegó-
ły oraz wniosek można 
znaleźć również w  Biu-
letynie Informacji Pu-
blicznej Powiatu Inowro-
cławskiego.

Poznaj Powiat. Bądź aktywny

Jan Chrzciciel z Piasków

FOT. MUZEUM IM.JANA KASPROWICZA

FOT. STAROSTWO POWIATOWE
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www.inowroclaw.pl  MIASTO INOWROCŁAW

W Pijalni Wód-Palmiarni 
„Inowrocławianka” odby-
ło się uroczyste wręcze-
nie nagród Animatorom 
Kultury 2022.

Wręczenie nagród poprzedził 
występ uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia im. Juliusza Zarębskiego 
w Inowrocławiu. Podczas 
koncertu zaprezentowali się 
Martyna Tyburek na skrzyp-
cach, przy akompaniamen-
cie Witolda Kawalca, Gracjan 
Lewandowski na akordeonie 
oraz Kwintet Saksofonowy 
przygotowany przez Pawła 
Trawczyńskiego.

Proszę przyjąć moje najser-
deczniejsze podziękowania 
za zaangażowanie w tworze-
nie i popularyzowanie ino-
wrocławskiej kultury. Pań-
stwa zamiłowanie do pracy 
i pasja sprawiają, że miesz-
kańcy naszego miasta mogą 
uczestniczyć w spotkaniach 
autorskich oraz w wielu inte-
resujących wystawach. Dzię-

kuję za trud wniesionej pracy 
i osobiste Państwa zaangażo-
wanie. Życzę dalszych rów-
nie znamienitych sukcesów, 
satysfakcji oraz pomyślności 
w życiu osobistym – powie-
dział podczas spotkania Pre-
zydent Miasta Inowrocławia 
Ryszard Brejza.

Nagrodą Animatora Kultu-
ry 2022 zostali uhonorowani:

Justyna Kurowska - pra-
cownik Biblioteki Miej-
skiej im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu. Koordy-
nator takich projektów, jak: 
„Poczytaj mi Tato”, „Cały 
Ten Jazz”, „Złe adresy”, „Pi-
ramida aktywności”. Orga-
nizator spotkań autorskich 
m.in. z Andrzejem Grabow-
skim, Izabelą Trojanowska, 
Czesławem Mozillem czy 
z Tomaszem Organkiem, 
a także wernisaży okoliczno-
ściowych wystaw.

Marcin Woźniak - wielo-
letni pracownik Muzeum im. 
Jana Kasprowicza w Inowro-
cławiu. W 2019 roku został 
powołany na dyrektora tej 

placówki w kadencji od 2019 
- 2023. Autor artykułu o Kal-
warii pakoskiej pod tytułem: 
„Jerozolima za progiem, czyli 
20 minut z Inowrocławia do 
Świętego Miasta”, opubliko-
wanego w 2020 roku. Organi-
zator wydarzeń związanych 
z przypadającą w roku 2020 
rocznicą – 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej oraz jubileuszu 

okrągłych urodzin Piewcy 
Kujaw Jana Kasprowicza. 
W 2021 roku sprawował nad-
zór archeologiczny, towa-
rzyszący pracom budowla-
nym na Placu Klasztornym, 
związanym z modernizacją 
Szkoły Muzycznej w Inowro-
cławiu, podczas których od-
kryto kamienne koło, będące 
elementem tłoczni służącej 

do uzyskiwania oleju. Jak do 
tej pory jest to największy za-
bytek, jaki udało się odkryć 
na terenie naszego Miasta.

Prezydent skierował tak-
że słowa uznania do osób, 
które ciężką pracą zarów-
no swoją, jak i współpra-
cowników dbają o rozwój 
kultury w Inowrocławiu. 
Wyróżnieni zostali: Doro-

ta Drobnik-Stefańska – dy-
rektor Biblioteki Miejskiej
w Inowrocławiu, Tomasz
Maliszewski – dyrektor Ku-
jawskiego Centrum Kultury,
Rafał Pierzchalski – dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz Karolina Sobieraj – kie-
rownik Referatu Kultury
i Promocji Urzędu Miasta
Inowrocławia.

19 września rusza jesien-
na zbiórka liści, zebranych 
z chodników usytu-
owanych przy drogach 
gminnych, w ramach prac 
porządkowych na terenie 
Miasta Inowrocławia. 
Mieszkańcy i instytucje 
użyteczności publicznej 
mogą bezpłatnie odbierać 
worki na liście w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej, 
Środowiska i Rolnictwa, 

przy al. Henryka Sienkie-
wicza 1, pokój nr 11,  
w godzinach od 7.30  
do 15.30. Akcja potrwa 
do 30 listopada br.

Inowrocławska Gospodar-
ka Komunalna i Mieszka-
niowa Sp. z o.o. będzie od-
bierała wypełnione worki  
w poniedziałki i czwartki, 
po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym pod nume-
rem telefonu 52 357 56 62, w 

terminie od 19 września do  
30 listopada br.

Zawiązane worki z zebra-
nymi liśćmi należy wystawić
w terminie wyznaczonym
przez przedsiębiorstwo. Po-
nadto zebrane liście moż-
na umieszczać w ogólno-
dostępnych kontenerach, 
przeznaczonych do trawy 
i liści zlokalizowanych na
terenie Miasta. Lokalizacja
mini PSZOK-ów jest dostęp-
na na www.eko.inowroclaw.
pl/jak-segregowac.

Znamy Animatorów Kultury

Jesienna zbiórka liści
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GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

W związku ze zbliżającą 
się 29. Akcją Sprząta-
nia Świata zapraszamy 
wszystkich, którzy są 
chętni do wzięcia udziału 
w wydarzeniu. Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury 
w Janikowie w piątek 
zapewni moc atrakcji.

W  programie: wspólne 
sprzątanie parku, kolorowe 
warkoczyki, tatuaże z  hen-
ny, porady zoopsycholo-
ga, porady weterynaryjne,
konkursy z  nagrodami,
a  na  zakończenie koncert
bluesowy z okazji Dnia Blu-
esa.

Zapraszamy serdecznie.

W czwartek 22 września 
2022 razem z MGOK 
w Janikowie wesprzyjmy 
międzynarodową kam-
panię proekologiczną 
i pokażmy, jak wiele rado-
ści wnieść może zamiana 
samochodu na rower, 

hulajnogę, rolki, deskorol-
kę czy wrotki.

Start godz. 16:00 (teren 
MGOK w Janikowie)

Trasa: MGOK - Basen (uli-
ce: Główna - Dworcowa - 
Kozala).

Serdecznie zapraszamy!

Repertuar Kina Manhattan w Janikowie

Sprzątanie Świata 
i zakończenie lata

Dzień 
Bez Samochodu

LENA I ŚNIEŻEK
PIĄTEK 23.09.2022 - godz. 18.00
SOBOTA 24.09.2022 - godz. 18.00

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO
SOBOTA 24.09.2022 - godz. 14.00
NIEDZIELA 25.09.2022 - godz. 14.30

MINIONKI: WEJŚCIE GRU
SOBOTA 24.09.2022 - godz. 16.00
NIEDZIELA 25.09.2022 - godz. 16.30

AFTER 4: BEZ SIEBIE NIE PRZETRWAMY
PIĄTEK 23.09.2022 - godz. 20.00
SOBOTA 24.09.2022 - godz. 20.00 
NIEDZIELA 25.09.2022 - godz. 18.30

CENY BILETÓW   15 zł   17 zł

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

Dnia 4.09.2022 r. w Ru-
cewku odbyły się Dożyn-
ki. Po uroczystej mszy 
świętej dziękczynnej, 
wszyscy zebrani udali 
się na część artystyczną 
do świetlicy wiejskiej 
w Rucewku. 
W  tym tak ważnym dla 
wszystkich rolników, sa-
downików, plantatorów, 
hodowców, wszystkich, 
których praca związana 
jest z  rolnictwem oraz go-
ści przygotowano występy 
artystyczne oraz posiłek. 
Najmłodsi mogli skorzystać                 
z placu zabaw.

Podziękowania dla 
wszystkich, którzy mieli 
swój udział w tym ważnym 
święcie rolników. 

Ks. Proboszczowi za  od-
prawienie mszy świętej 
dziękczynnej. Dzieciom 
i  paniom Jolancie Jabłoń-
skiej, Kamili Wójtowicz, 
Anecie i Karolowi Bączkow-
skim oraz paniom z  KGW 
za  występy artystyczne. 
Pani Beacie Orłowskiej 
za występ skrzypcowy.

Wszystkim gospodyniom 
z  sąsiednich miejscowo-
ści za  dostarczenie ciasta,                      
a  wszystkim gospodyniom    
z Rucewka za przygotowa-
nie całej imprezy dożynko-

wej. Pani Agnieszce Salik 
za  namalowanie dekoracji 
na scenę.

Panom Jackowi Bączkow-
skiemu, Tomaszowi Wasza-
kowi, Andrzejowi Kaiserowi, 

Januszowi Michalskiemu, 
Robertowi Chmalowi, Kon-
radowi Wójtowiczowi, Pio-
trowi Światowemu, Łuka-
szowi Prusiowi i  pani Ewie 
za ustrojenie kościoła.

Za  wykonanie „Witaczy” 
Kamilowi Wójtowiczowi, 
Agnieszce Chmal oraz Moni-
ce i Jackowi Bączkowskim.

Panu Tomaszowi Bolewic-
kiemu za obsługę imprezy

Dziękuję również spon-
sorom Panu Jarosławowi 
Ramsowi, Panu Radnemu 
Powiatowemu Feliksowi 
Kryszakowi, Panu Tomaszo-
wi Bolewickiemu.

Krystyna Piątkowska
Sołtys Rucewka

W sobotę 10 września 
w Palczynie odbył się 
festyn rodzinny.
Pomimo kapryśnej pogody, 
mieszkańcy bawili się przy 
muzyce i  blasku ogniska. 
Dzieci i  dorośli mogli wy-
konywać arcydzieła z  gliny 
na kole garncarskim, a tak-
że łapacze snów.

Sołtys, Rada Sołecka 
i Radny dziękują za wspól-
ną zabawę oraz pomoc przy 
organizacji imprezy.

Dożynki w Rucewku Festyn rodzinny 
w Palczynie
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REKLAMA 0010608504

www.pakosc.pl GMINA PAKOŚĆ

Mszą świętą w intencji 
rolników i ich rodzin, 
a także poświęceniem 
tradycyjnych wieńców 
rozpoczęły się gminne 
dożynki, a sołectwo 
Dziarnowo było ich go-
spodarzem. 

Otwarcia uroczystości do-
konał burmistrz Pakości 
Zygmunt Groń zarazem wi-
tając przybyłych gości.

- Dożynki gminne to jed-
no z  najbarwniejszych 
świąt plonów, które jest 
idealną okazją, by docenić 
rolniczy trud dla budowa-
nia naszej małej i  wielkiej 
Ojczyzny. Rozpoczyna-
nie dożynek od  mszy św. 
to  staropolski zwyczaj, 
który przypomina nam, 
że  plony ziemi są wyni-
kiem współdziałania Stwór-
cy i  człowieka. Dziękuje-
my dziś za  dobre zbiory, 
ale dziękujemy również 
Wam za  wysiłek i  pracę 
na  roli. Nie jest tajemnicą, 
że  rolnictwo, ogrodnictwo 

i  sadownictwo to  profe-
sje wymagające wysiłku 
i  hartu ducha, szczególnie 
w  zmaganiu się z  ano-
maliami pogody, a  także 
z  prawami unijnymi i  pra-
wami wewnętrznego rynku. 
W  tych okolicznościach,  
tym większa część należy 
się ludziom, którzy poko-
chali swój zawód i  mimo 
wielu przeciwności służą 
ziemi i  Ojczyźnie. Dożynki 
to  przede wszystkim świę-
to wsi i  jej mieszkańców, 
bez których, jak podkreślał 
Wincenty Witos, nie ma 
zdrowego narodu i  silnego 
Państwa; bo  to  oni wła-
śnie stoją na  straży warto-

ści i  tradycji narodowych, 
czego dowodem są prezen-
towane tutaj zwyczaje do-
żynkowe: bochen chleba, 
przepiękne wieńce, kosze 
owoców i  kwiaty. Dzisiaj 
jest więc stosowna oka-
zja, by podziękować za  to, 
że  dzięki ludziom odda-
nym ziemi i  ciężkiej pracy 
na  nasze stoły trafia polski 
chleb, mamy pod dostat-
kiem warzyw i  owoców 
– powiedział burmistrz Zyg-
munt Groń. 

Podczas mszy świętej 
starostowie dożynek Ani-
ta i  Michał Woźniak prze-
kazali na  ręce burmistrza 
symbol dożynek w  postaci 

chleba upieczonego z mąki 
z  tegorocznego zboża. Na-
stępnie burmistrz oraz sta-
rostowie podzielili się chle-
bem z mieszkańcami.

Po  oficjalnej części uro-
czystości przed zgromadzo-
ną publicznością wystąpiły 
zespoły ludowe – Pakościa-
nie oraz Kłopocianie. Po lo-
kalnych artystach wystąpili 
znani ze śląskich list przebo-
jów Jacek Golbert oraz Bog-
dan Szymańczak. Następnie 
do  tańca porwał mieszkań-
ców występ Krzysztofa Ko-
niarka. Zabawę dożynkową 
uświetnił DJ Adam. 

Nie zabrakło atrakcji dla 
najmłodszych - dzieci chęt-

nie korzystały z  dmucha-
nego placu zabaw, zbaw 
prowadzonych przez ani-
matorkę, malowania buzi. 

Imprezie towarzyszyła 
także degustacja ciast przy-
gotowanych przez gminne 
sołectwa oraz żuru przygo-
towanego przez sołectwo 
Dziarnowo. Mieszkańcy mo-
gli skosztować również bi-
gosu oraz kiełbasy z grilla. 

Dożynkom towarzyszyły 
stoiska handlowe z  pierni-
kami, miodem oraz zabaw-
kami. 

Ogłoszono wyniki kon-
kursu na  film promujący 
wyścigi traktorów. I  miej-
sca zajął p. Karol Matuszak 
z  Inowrocławia, II miejsce 
zajął p. Barbara Błaszkie-
wicz, III miejsce p. Mariusz 
Perlikowski. 

W  uroczystości udział 
wzięli: poseł Ewa Kozanec-
ka, wiceprzewodniczący 
Ryszard Jagodziński, radny 
powiatu inowrocławskiego 
Marek Knop, burmistrz Pa-
kości Zygmunt Groń, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w  Pakości Tomasz Oset, 

zastępca burmistrza Róża
Sielecka, sekretarz gminy
Joanna Zemełka, kierownik
Referatu Organizacyjnego
i  Komunikacji Społecznej
Sylwia Rygielska, prezes za-
rządu SIM „KZN Bydgoski” 
Szymon Łepski, wicedyrek-
tor Szpitala Wielospecjali-
stycznego w  Inowrocławiu
Bartosz Myśliwiec, dyrekto-
rzy placówek oświatowych
gminy Pakość, radni oraz
mieszkańcy. 

Burmistrz Zygmunt Groń
składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy 
włączyli się w  organizację
dożynek Gminy Pakość –
sołectwom na  czele z  soł-
tysami, radnym, księżom,
Stowarzyszeniu Firm, pra-
cownikom Ośrodka Kultury
oraz całej społeczności lo-
kalnej. 

- Szczególne słowa uzna-
nia kieruję do sołectw i ich 
reprezentacji, gdyż to dzię-
ki Państwa zaangażowa-
niu, ogromnemu wysiłko-
wi mogliśmy uczestniczyć 
w  przepięknie zorganizo-
wanej uroczystości.

Podziękowaliśmy za plony
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od 16 do 22 września

 poniedziałek, 19 września

04.40  Klan (4021) - serial
05.10  Przysięga (719) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (105) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Studio Raban - dla młodzieży
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (43) - serial
09.35  Komisarz Alex (44) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (298) - serial
11.25  Kasta (288) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Chiny: starodawne królestwo 

przyrody (2) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (106) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (720) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4022) - serial
18.20  Kasta (289) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (589) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr, Polska 

1991, reż. Andrzej Łapicki, 
wyk. Anna Seniuk, Andrzej 
Łapicki

22.40  Terra incognita. Kto jest właści-
cielem Internetu? - dokument

23.40  Regulamin zabijania - film 
fabularny, Wielka Brytania/
Niemcy/Kanada/USA 2000, 
reż. William Friedkin

01.50  Grace, księżna Monako - film 
fabularny, USA/Francja/Belgia/
Szwajcaria/Włochy 2014

03.35  Sfora (4) - serial
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (211) - serial
05.30  M jak miłość (1617) - serial
06.20  Umarł, aby żyć. Rzecz o Ste-

fanie kardynale Wyszyńskim 
(1) - dokument

06.30  Umarł, aby żyć. Rzecz o Ste-
fanie kardynale Wyszyńskim 
(2) - dokument

06.55  Rodzinka.pl (167) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (97) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2657) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (124) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (258) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(50) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (59) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (125) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2657) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2658) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1670) - serial
21.55  Z biciem serca (5) - serial
23.05  Tabu (8) - serial
00.15  Joanna - film fabularny, 

Polska 2010, reż. Feliks Falk, 
wyk. Urszula Grabowska, Sara 
Knothe, Stanisława Celińska

02.10  O mnie się nie martw - serial
03.00  Michael Clayton 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Tony Gilroy, 
wyk. George Clooney, Tom 
Wilkinson, Tilda Swinton

04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (263) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (264) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (249) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1117) - serial
11.40  Gliniarze (320) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1127) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1173) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (709) - serial
17.00  Gliniarze (718) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3457) 

- 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 (6) - serial
00.10  Rysa (7) - serial
01.15  12 rund 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Renny Harlin, 
wyk. John Cena, Aidan Gillen, 
Ashley Scott

03.45  Świat według Kiepskich (207) -
 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 (1298) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  MądrzeGotujemy z Katarzyną 

Bosacką - info
11.50  Ukryta prawda (1415) - serial
12.55  Tajemnice miłości (6) - serial
14.00  Ukryta prawda (1299) - serial
15.05  Ukryta prawda (1092) - serial
16.10  Ten moment (34) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1416) - 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 (3491) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Herkules (3) - serial
22.40  Sztuka zrywania 

- film fabularny, USA 2006, 
reż. Peyton Reed, 
wyk. Vince Vaughn, Jennifer 
Aniston, Joey Lauren Adams

00.50  Co za tydzień - info
01.30  Wewnętrzny wróg (13) - serial
02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 18 września

05.05  Sprawa dla reportera
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (218) 
06.55  Słowo na niedzielę
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
12.50  Misja Zambia (1) - dokument
13.15  Chiny: starodawne królestwo 

przyrody (2) - dokument
14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Weterynarze z sercem (137) 
15.15  Motylem jestem czyli romans 

40-latka - film fabularny, 
Polska 1976, reż. Jerzy Gruza

17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Wojenne dziewczyny (54) 

- serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Wojenne dziewczyny (55) 

- serial
21.15  Rolnik szuka żony - rozrywka
22.15  Grace, księżna Monako 

- film fabularny, USA/Francja/
Belgia/Szwajcaria/Włochy 
2014, reż. Olivier Dahan

00.10  Czwarta władza - film fabular-
ny, USA/Wielka Brytania 2017, 
reż. Steven Spielberg

02.05  Czysty jak łza - film fabularny, 
Kanada 2013, reż. Emanuel 
Hoss-Desmarais

03.40  Jaka to melodia? - rozrywka
04.25  Z pamięci (303) - publicystyka
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2656) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2657) - serial
07.00  M jak miłość (1669) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
08.55  Pytanie na śniadanie 
11.10  Polska od kuchni - Miss 

Wdzięku (7) - 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 (3) - rozrywka
16.15  Tak to leciało! (3) - rozrywka
17.05  Lajk! - info
17.30  Rodzinka.pl (275) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.55  Na sygnale (384) - serial
19.25  Na sygnale (385) - serial
20.00  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Michael Clayton 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Tony Gilroy, 
wyk. George Clooney, Tom 
Wilkinson, Tilda Swinton

23.10  McImperium 
- film fabularny, USA/Grecja 
2016, reż. John Lee Hancock, 
wyk. Michael Keaton, Nick 
Offerman, John Carroll Lynch

01.15  Moja krew 
- film fabularny, Polska 2009, 
reż. Marcin Wrona, 
wyk. Eryk Lubos, Luu De Luy, 
Wojciech Zieliński

03.00  Joanna 
- film fabularny, Polska 2010, 
reż. Feliks Falk, wyk. Urszula 
Grabowska, Sara Knothe, 
Stanisława Celińska

04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.35  Piotruś Pan 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Australia/USA/Nowa 
Zelandia 2003, reż. P.J. Hogan, 
wyk. Jeremy Sumpter, Jason 
Isaacs, Lynn Redgrave

09.50  Samoloty 2 
- film fabularny, USA 2014

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

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  Bank 

- fi lm fabularny, USA/Niemcy/
Wielka Brytania/Francja 2009, 
reż. Tom Tykwer, 
wyk. Clive Owen, Naomi Watts, 
Armin Mueller-Stahl

01.55  Kolekcjoner kości 
- film fabularny, USA/Kanada 
1999, reż. Phillip Noyce, 
wyk. Denzel Washington, 
Angelina Jolie, Queen Latifah

04.25  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.20  Uwaga! - info
05.40  Ukryta prawda (923) - 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
12.10  Herkules (2) - serial
13.15  Kubańska klasyka Patryka 

Mikiciuka (1) - info
13.50  Mam talent - rozrywka
15.35  Harry Potter i Komnata 

Tajemnic - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2002, 
reż. Chris Columbus, 
wyk. Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint, Emma Watson

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

(9) - magazyn
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  MasterChef - rozrywka
21.35  Tajemnica zawodowa - serial
22.45  Wodny świat 

- film fabularny, USA 1995, 
reż. Kevin Reynolds, Kevin 
Costner, wyk. Kevin Costner, 
Jeanne Tripplehorn, Dennis 
Hopper

01.25  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 17 września

05.05  Mister Twister (27, 28) - 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 (218) 
08.45  Pełnosprawni - magazyn
09.20  Kopalnie w kosmosie 

- dokument
10.25  Sprawa dla reportera 
11.25  Noce i dnie (2) - serial
12.40  Taggart - film fabularny, USA 

1964, reż. R.G. Springsteen, 
wyk. Tony Young, Dan Duryea

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Komisarz Alex (214) - serial
15.55  Rolnik szuka żony - rozrywka
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.35  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Ojciec Mateusz (357) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Komisarz Alex (215) - serial
21.30  Katyń - film fabularny, Polska 

2007, reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Artur Żmijewski, Andrzej 
Chyra, Maja Ostaszewska

23.40  Capone - film fabularny, 
Kanada/USA 2020, reż. Joshua 
Trank, wyk. Tom Hardy, Linda 
Cardellini, Jack Lowden

01.35  Motylem jestem czyli romans 
40-latka - film fabularny, 
Polska 1976, reż. Jerzy Gruza, 
wyk. Andrzej Kopiczyński, 
Anna Seniuk, Irena Jarocka

03.10  Jaka to melodia? - rozrywka
03.55  Film dokumentalny 
04.50  Z pamięci - publicystyka
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2653) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2654) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2655) - serial
07.00  M jak miłość (1668) - 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 (2) - rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (852) 

- serial
17.20  Smaki świata - po bałkańsku 

- info
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.40  Postaw na milion - rozrywka
19.35  Lajk! - info
20.00  The Voice of Poland - rozrywka
21.05  The Voice of Poland - rozrywka
22.15  The Voice of Poland - rozrywka
23.05  The Voice of Poland - rozrywka
00.15  The Voice of Poland - rozrywka
01.20  The Voice of Poland - rozrywka
02.25  Kabaret. Super Show Dwójki 

- rozrywka
03.25  Ilu miałaś facetów? 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Mark Mylod, wyk. Anna 
Faris, Chris Evans, Ari Graynor

05.10  Rodzinka.pl - serial
05.35  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.00  Wakacje rodziny Johnsonów 

- film fabularny, USA 2004, 
reż. Christopher Erskin, wyk. 
Cedric The Entertainer, Vanessa 
Williams, Solange Knowles

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

(35) - dokument
12.45  Górale (13, 14) - dokument
13.45  Drwale i inne opowieści Biesz-

czadu (113, 114) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (108, 109, 110, 111) 

- dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (267, 268) 

- 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 

(3) - rozrywka
21.05  Shrek Trzeci - film fabularny, 

USA 2007, reż. Chris Miller, 
Raman Hui, wyk. Mike Myers, 
Cameron Diaz, Eddie Murphy

23.00  Kolekcjoner kości 
- film fabularny, USA/Kanada 
1999, reż. Phillip Noyce, 
wyk. Denzel Washington, 
Angelina Jolie, Queen Latifah

01.40  Człowiek widmo II 
- film fabularny, USA 2006, 
reż. Claudio Fäh, 
wyk. Christian Slater, Peter 
Facinelli, William MacDonald

03.30  Świat według Kiepskich (200) 
- serial

04.10  Kabaretowa Ekstraklasa 
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (922) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Na Wspólnej (3487) - serial
11.55  Na Wspólnej (3488) - serial
12.20  Na Wspólnej (3489) - serial
12.50  Na Wspólnej (3490) - serial
13.30  MasterChef - rozrywka
15.10  Top Model - rozrywka
16.45  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
17.50  MądrzeGotujemy z Katarzyną 

Bosacką (3) - info
17.55  Kuchenne rewolucje 

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

(9) - 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  Aquaman 
- film fabularny, USA/Australia 
2018, reż. James Wan, 
wyk. Jason Momoa, Amber 
Heard, Willem Dafoe

03.05  Uwaga! - info
03.25  Noc magii - rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 piątek, 16 września

04.40  Klan (4020) - serial
05.10  Przysięga (718) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (104) 

- serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (42) - serial
09.40  Komisarz Alex (43) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (297) - serial
11.25  Kasta (287) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Zwierzęta - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (105) 

- serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (719) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4021) - serial
18.20  Kasta (288) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Ojciec Mateusz (357) - serial
21.25  Katyń - film fabularny, 

Polska 2007, reż. Andrzej 
Wajda, wyk. Artur Żmijewski

23.35  Zabójczy widok - film fabular-
ny, Wielka Brytania/Islandia/
USA 1985, reż. John Glen, 
wyk. Roger Moore, Christopher 
Walken, Tanya Roberts

01.50  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(49) - serial

02.40  Ratownicy (3) - serial
03.25  Magazyn kryminalny 997
04.10  Notacje (1073) - dokument
04.25  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (210) - serial
05.30  M jak miłość (1616) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 
06.55  Rodzinka.pl (166) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.20  Polska od kuchni - Miss 

Wdzięku (6) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2656) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (123) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (257) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(49) - serial
15.55  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (58) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (124) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2656) - serial
20.00  Przepis dnia (10) - info
20.10  Barwy szczęścia (2657) - serial
20.40  Tak to leciało! - rozrywka
21.40  Kabaret. Super Show Dwójki 
22.45  Hity wszech czasów 
23.55  Ilu miałaś facetów? - film 

fabularny, USA 2011, reż. Mark 
Mylod, wyk. Anna Faris

01.45  Symbole graficzne wskazujące 
na rodzaj treści mogących mieć 
negatywny wpływ na pra-
widłowy rozwój małoletnich 
(6) - info

01.50  Dziewczyna w sieci pająka 
- film fabularny, Niemcy/
Szwecja/USA 2018, reż. Fede 
Alvarez, wyk. Claire Foy

03.50  Mamuśki mają wychodne 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Alethea Jones

05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (261) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (262) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (248) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1116) - serial
11.40  Gliniarze (319) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1126) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1172) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (708) - serial
17.00  Gliniarze (717) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3456) - 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  Prometeusz 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2012, reż. Ridley 
Scott, wyk. Noomi Rapace, 
Michael Fassbender, Charlize 
Theron

01.55  Kłopotliwa żałoba 
- film fabularny, Kanada 2018, 
reż. Collin Friesen, 
wyk. Justin Bartha, Bruce 
Greenwood, Inbar Lavi

04.05  Świat według Kiepskich (92)
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1297) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1414) - serial
12.55  Tajemnice miłości (5) - serial
14.00  Ukryta prawda (1298) - serial
15.05  Ukryta prawda (1091) - serial
16.10  Ten moment (33) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1415) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  Aquaman 

- film fabularny, USA/Australia 
2018, reż. James Wan, 
wyk. Jason Momoa, Amber 
Heard, Willem Dafoe

23.05  365 dni 
- film fabularny, Polska 2020, 
reż. Barbara Białowąs, Tomasz 
Mandes, wyk. Anna Maria 
Sieklucka, Michele Morrone, 
Magdalena Lamparska

01.25  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2022

02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

ayton
film fabularny

oney, Tom
Wilkinson, Tilda Swinton

 Michael Clayton

ner kości
- film fabula

hington,
Angelina Jolie, Queen La
C ł

,
 Kolekcjoner kości

czy widok - film fabular-
ny, Wielka

Moore, Christophe
Walken, Tanya Robert

jda, wyk. Artur Ż
5  Zabójczy widok - film
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ROZRYWKA



od 16 do 22 września

 czwartek, 22 września

04.40  Klan (4024) - serial
05.10  Przysięga (722) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (108) 

- serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (46) - serial
09.35  Komisarz Alex (47) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (301) - serial
11.25  Kasta (291) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  To się opłaca - info
12.55  Romantyczna rzeka. Piękna 

dolina rzeki Leine - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (109) 

- serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (723) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4025) - serial
18.20  Kasta (292) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Studio Ligi Narodów UEFA 
20.35  Piłka nożna: Liga Narodów 

UEFA 
23.25  Magazyn kryminalny 997 
00.20  Magazyn Ekspresu Reporterów 
01.20  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
(215) - publicystyka

01.55  Londyńczycy (4) - serial
02.50  Ocaleni (214) - talk show
03.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.20  Notacje (1084) - dokument
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (214) - serial
05.30  M jak miłość (1620) - serial
06.20  Smaki świata - po bałkańsku 

- info
06.55  Rodzinka.pl (170) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.25  Panorama
10.35  Pytanie na śniadanie 
11.05  Nabożeństwo Kościoła ewan-

gelicko-metodystycznego w 
Poznaniu 

12.00  Barwy szczęścia (2660) - serial
12.35  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (127) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (261) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(53) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (62) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (128) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2660) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2661) - serial
20.40  Ojciec Mateusz - kulisy serialu 
20.55  Ojciec Mateusz (357) - serial
21.55  Z biciem serca (8) - serial
23.05  Gloria (3) - serial
00.10  Gangster 

- film fabularny, USA 2012, 
reż. John Hillcoat, 
wyk. Shia LaBeouf, Tom Hardy, 
Gary Oldman

02.10  2047. Rok śmierci 
- film fabularny, Włochy 2014, 
reż. Alessandro Capone, 
wyk. Danny Glover, Daryl 
Hannah, Michael Madsen

03.45  Gomorra (29) - serial
04.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (269) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (270) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (252) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (1120) - serial
11.40  Gliniarze (323) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1130) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1176) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (712) 

- serial
17.00  Gliniarze (721) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3460) 

- 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 (234) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Księżniczka i żołnierz 

- film fabularny, USA 2001, 
reż. Mike Robe, 
wyk. Mark-Paul Gosselaar, 
Marisol Nichols, Keith 
Robinson

01.00  Przerwa w nadawaniu

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1301) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1418) - serial
12.55  Tajemnice miłości (9) - serial
14.00  Ukryta prawda (1302) - serial
15.05  Ukryta prawda (1095) - serial
16.10  Ten moment (37) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1419) - 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 (3494) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Lejdis 

- film fabularny, Polska 
2008, reż. Tomasz Konecki, 
wyk. Edyta Olszówka, Anna 
Dereszowska, Izabela Kuna

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

03.45  Uwaga! - info
04.05  Noc magii - rozrywka
05.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 środa, 21 września

04.45  Klan (4023) - serial
05.10  Przysięga (721) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (107) 

- serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (45) - serial
09.35  Komisarz Alex (46) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (300) - serial
11.25  Kasta (290) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Greckokatolickie uroczystości 

odpustowe w cerkwi pw. 
NPBw Białym Borze - info

14.00  Wspaniałe stulecie (108) 
- serial

15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (722) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4024) - serial
18.20  Kasta (291) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (591) - serial
21.00  Wielki test. Polscy wynalazcy

 i odkrywcy - rozrywka
22.30  Tajemnica Lema - dokument 
23.40  Oddaj mi dziecko 

- film telewizyjny, USA 2017
01.10  Prokurator (3) - serial
02.05  Karmazynowe wesele (3) 

- serial
03.00  Wojsko-polskie.pl (218) 
03.25  Orkan Xyntia - dokument
04.20  Notacje (1080) - dokument
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (213) - serial
05.30  M jak miłość (1619) - serial
06.25  Wejman 1944. Tańczący 

- dokument
06.55  Rodzinka.pl (169) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (99) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2659) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (126) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (260) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(52) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (61) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (127) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2659) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2660) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.55  Na dobre i na złe (853) - serial
21.55  Z biciem serca (7) - serial
23.05  Gloria (2) - serial
00.05  Znów cię kocham 

- film fabularny, USA 2015, 
reż. Anne Wheeler, wyk. Jesse 
Metcalfe, Autumn Reeser, 
Laura Mennell

01.45  Medyceusze - władcy Florencji 
(12) - serial

02.50  Głód prawdy - dokument
03.50  Za marzenia (2) - serial
04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (267) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (268) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (251) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1119) - serial
11.40  Gliniarze (322) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1129) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1175) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (711) - serial
17.00  Gliniarze (720) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3459) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Hell’s Kitchen - piekielna 

kuchnia - rozrywka
21.35  Świat według Kiepskich (580) 

- serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Maruderzy 

- film fabularny, USA/Kanada 
2016, reż. Steven C. Miller, 
wyk. Bruce Willis, Christopher 
Meloni, Dave Bautista

01.40  Jack i Jill 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Dennis Dugan, 
wyk. Adam Sandler, Al Pacino, 
Katie Holmes

03.30  Świat według Kiepskich 
(93, 94) - serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1300) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1417) - serial
12.55  Tajemnice miłości (8) - serial
14.00  Ukryta prawda (1301) - serial
15.05  Ukryta prawda (1094) - serial
16.10  Ten moment (36) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1418) - 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 (3493) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Top Model - rozrywka
23.10  365 dni 

- film fabularny, Polska 2020, 
reż. Barbara Białowąs, 
Tomasz Mandes, wyk. Anna 
Maria Sieklucka, Michele 
Morrone, Magdalena 
Lamparska

01.30  Tajemnica zawodowa - serial
02.35  Superwizjer - info
03.10  Uwaga! - info
03.30  Noc magii - rozrywka
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 20 września

04.40  Klan (4022) - serial
05.10  Przysięga (720) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (106) 

- serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (44) - serial
09.40  Komisarz Alex (45) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (299) - serial
11.25  Kasta (289) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  O miodzie i ludziach 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (107) 

- serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (721) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4023) - serial
18.20  Kasta (290) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (590) - serial
21.00  Pełny obraz - info
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (214) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.25  Wrota bohaterów - film 

fabularny, Francja/Chiny/
Kambodża/Kanada 2016, 
reż. Matthias Hoene, wyk. 
Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista

02.15  Gabinet z widokiem na morze 
- serial

03.50  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.44  Przerwa w nadawaniu

05.05  Na sygnale (212) - serial
05.35  M jak miłość (1618) - serial
06.25  ReFresh. Pokaż swoją wiarę 

- dokument
06.55  Rodzinka.pl (168) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (98) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2658) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (125) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (259) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(51) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (60) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (126) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2658) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2659) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1671) - serial
21.55  Z biciem serca (6) - serial
23.05  Gloria (1) - serial
00.15  Tęsknota za Wschodem 

- dokument
01.20  300 mil do nieba 

- film fabularny, Polska/
Francja/Dania 1989, 
reż. Maciej Dejczer, 
wyk. Wojciech Klata, Rafał 
Zimowski, Kama Kowalewska

02.55  McImperium 
- film fabularny, USA/Grecja 
2016, reż. John Lee Hancock, 
wyk. Michael Keaton, Nick 
Offerman, John Carroll Lynch

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (265) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (266) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (250) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1118) - serial
11.40  Gliniarze (321) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1128) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1174) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (710) - serial
17.00  Gliniarze (719) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3458) - 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  Bez litości 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Antoine Fuqua, wyk. 
Denzel Washington, Marton 
Csokas, Chloë Grace Moretz

02.05  Czas zbrodni 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Ernie Barbarash, 
wyk. Cuba Gooding Jr., 
Neal McDonough, Nicki Aycox

04.15  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1299) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1416) - serial
12.55  Tajemnice miłości (7) - serial
14.00  Ukryta prawda (1300) - serial
15.05  Ukryta prawda (1093) - serial
16.10  Ten moment (35) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1417) - serial
19.00  Fakty
19.35  Johnny - relacja z premiery 

(1) - dokument
19.40  Sport - wiadomości sportowe
19.50  Pogoda
19.55  Johnny - relacja z premiery 

(2) - dokument
20.00  Uwaga! - info
20.15  Doradca smaku - info
20.20  Na Wspólnej (3492) - serial
21.00  Milionerzy (566) - rozrywka
21.35  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
22.40  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2022
23.45  Superwizjer - info
00.20  Herkules (3) - serial
01.25  Zabójcza broń - serial
02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

THRILLER 16

Kolekcjoner kości
THE BONE COLLECTOR, USA/KANADA 1999

Sparaliżowany policjant prosi 
znajomego lekarza, by pomógł mu 
popełnić samobójstwo. Jego stosunek 
do życia zmienia się jednak, gdy 
Lincoln dowiaduje się o serii porwań 
i okrutnych morderstw.

CZAS TRWANIA: 113 MINUT

REŻYSERIA: PHILLIP NOYCE

8
OCENA

REDAKCJI

FILM SENSACYJNY 12

Zabójczy widok
A VIEW TO A KILL, WIELKA BRYTANIA/ISLANDIA/

USA 1985

James Bond przechwytuje 
mikroprocesor wykradziony przez 
agenta 003 z radzieckiego centrum 
naukowego. Musi przeszkodzić 
Maksowi Zorinowi, który zamierza 
doprowadzić do wybuchu 
nuklearnego.

CZAS TRWANIA: 126 MINUT

REŻYSERIA: JOHN GLEN

7
OCENA

REDAKCJI

DRAMAT KRYMINALNY 16

Michael Clayton
MICHAEL CLAYTON, USA 2007

Były prokurator okręgowy pracujący dla 
nowojorskiej korporacji prawniczej ma 
zająć się procesem kluczowego klienta. 
Odkrywa, że w grę wchodzi nie tylko 
reputacja firmy, ale również życie ludzi.

CZAS TRWANIA: 115 MINUT

REŻYSERIA: TONY GILROY

7
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 18.09.2022

21:00 
SOBOTA 17.09.2022

23:00 
PIĄTEK 16.09.2022

22:15 
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Z POWIATU

 
WARSZTATY PODRÓŻNICZE 

Chciałbyś zwiedzić świat, 
a przy tym dobrze się bawić? 
Powiedz aloha i weź udział 

w warsztatach podróżniczych 
dla całych rodzin! Zajęcia ma-

nualne, taniec, zabawy ru-
chowe i zręcznościowe, praca 
z rekwizytami oraz gra na et-
nicznych instrumentach mu-

zycznych to tylko niektóre 
z przygotowanych atrakcji! 

Warsztaty poprowadzi Marta 
Krysiak z grupy podróżników 
„Poznajemy Świat” i twórców 

multisensorycznej metody 
„Nauczanie przez podróżowa-
nie”, którzy odwiedzili ponad 

120 krajów, dzieląc się swoją pa-
sją i inspirując najmłodszych 
do odkrywania i poznawania 
świata. Biblioteka Miejska 

w Inowrocławiu zaprasza już  
22 września do „Tajemniczego 

Ogrodu” przy u. Jana Kiliń-
skiego 16. Obowiązują zapisy 

telefoniczne 52 352 72 37. 
 

WYSTAWA JULII SPECK 

Warto odwiedzić Salonik Lite-
racko-Artystyczny w Inowro-
cławiu. To w nim Julia Speck  
prezentuje swoje prace pla-
styczne, czyli obrazy wyko-
nane farbami akrylowymi. 

Wśród różnorodnej tematyki 
można obejrzeć grę kolorów. 
Młoda artystka swoimi pra-
cami próbuje wywołać u od-

biorcy różne emocje i zachęcić 
do własnych interpretacji.  Wy-

stawa powstała przy współ-
pracy z Kołem Gospodyń Wiej-

skich z Olszewic. Potrwa  
do 30 września. Zapraszamy 
do zwiedzania w godzinach 

pracy Biblioteki! Wstęp wolny! 
 

WARSZTATY DLA DZIECI I RODZICÓW 
Oddział dla Dzieci „Tajemniczy 
Ogród” inowrocławskiej książ-

nicy zaprasza najmłodszych 
wraz z rodzicami na warsztaty 
ilustratorskie z Bereniką Koło-
mycką – autorką komiksów, ry-

sowniczką, rzeźbiarką i gra-
ficzką. Jej prace publikowane 
były w polskich i zagranicz-

nych magazynach. Uwielbiana 
przez dzieci seria “Malutki Li-
sek i Wielki Dzik” jest jej autor-
skim projektem. Warsztaty od-
będą się 20 września o godz. 16. 

Obowiązują zapisy telefo-
niczne 52 352 72 37 lub osobiste 

w „Tajemniczym Ogrodzie”.

                            KRÓTKO 

Gus Edwards – jedna z ikon 
amerykańskiej kultury po-
czątków XX wieku – urodził 
się w żydowskiej dzielnicy 
Inowrocławia. Muzycy Poli-
foniki – zespołu działające-
go w tym kujawskim mie-
ście – wydali płytę z piosen-
kami skomponowanymi 
120 lat temu. Wymagało to 
analizy nie tylko nut, ale 
również archiwalnych do-
kumentów. Właśnie ukaza-
ła się wersja EP albumu. 
Koncert 9 października. 

Jego piosenki śpiewali tacy ar-
tyści jak Frank Sinatra, Ella 
Fitzgerald, Judy Garland, Jac-
kie Wilson, Ray Charles. 
Edwards współpracował z Ger-
shwinem, tworzył dla najwięk-
szych wytwóni filmowych 
w Hollywood, jego utwory wy-
korzystywano w znanych fil-
mach, m.in. w „Śpiewaku ja-
zzbandu”.  

Komponował muzykę 
do arcypopularnych na Broad-
way’u musicali, takich jak 
choćby „Czarnoksiężnik z Kra-
iny Oz”. Wraz z bratem Leo (jak 
się okazało – także urodzonym 
w Inowrocławiu) pisał przez 
wiele lat muzykę do nasłynniej-
szej na Broadway’u rewii – Zie-
gfeld Follies.  

Łowca talentów 
Zasłynął jako niezwykle sku-
teczny łowca młodych talentów 
(wprowadził na scenę m.in. Ed-
diego Cantora, czy braci Marx – 
najsłynniejszych komików 
pierwszej połowy XX wieku). 
Pod koniec życia Edwardsa, 
w uznaniu jego zasług wytwór-
nia „Paramount Pictures” na-
kręciła pełnometrażowy film 
„Star Maker”, bazujący na bio-
grafii artysty. Rolę główną za-
grał w nim najpopularniejszy 
wówczas aktor i piosenkarz – 
Bing Crosby (wykonujący wiele 
kompozycji Edwardsa).  

Inowrocławianin został 
wpisany do Songwriters Hall of 
Fame. Jest wymieniany obok 
najpopularniejszych kompozy-
torów żydowskiego pochodze-
nia, jak Bob Dylan, Irving Ber-
lin, czy Simon & Garfunkel. 

Pochodzenie 
Temat inowrocławskiego po-
chodzenia Gusa Edwardsa 
po raz pierwszy podjął już de-
kadę temu Mirosław Amono-
wicz. Teraz twórczo rozwinięto 
wiele kwestii (teoretycznie – 
Łukasz Oliwkowski, muzycznie 
– Dariusz Jaskrowski), znale-
ziono jasne dowody dotyczące 
miejsca urodzenia kompozy-
tora, obudowano temat kon-

tekstowo i co najważniejsze na-
grano płytę.  

Do realizacji nagrań zapro-
szono lokalnych muzyków oraz 
absolwentkę Musicalu i Cho-
reografii Akademii Muzycznej 
w Łodzi – Magdę Lazar (także 
absolwentkę III LO).  

Co ukazały odnalezione 
dokumenty?  

Edwards był inowrocław-
skim Żydem o nazwisku Gu-
staw Szmerłowski (ojciec pod-
pisywał się polskimi znakami, 
choć urzędnicy niemieccy 
z uporem zapisywali nazwisko 
jako Gustav Schmelowsky). 
Urodził się w 1878 roku przy ul. 
Rzeźnickiej, w tej części Ino-
wrocławia, którą od średnio-
wiecza zamieszkiwała gmina 
żydowska. Kilka kroków 
od domu znajdowała się tzw. 
mała synagoga. Jako trzynasto-
latek w 1891 roku wypłynął 
wraz z rodziną w poszukiwaniu 
nowego domu (zachowały się 
listy pasażerów statku Spaarn-
dam). To był bilet w jedną 
stronę. Dzięki niezwykłemu ta-
lentowi wspiął się na wyżyny 
amerykańskiej kultury. Właści-
wie całe rodzeństwo z sukce-
sem funkcjonowało potem 
w branży artystycznej. 

Polifonika i Magda Lazar 
przygotowali właśnie płytę 
z wybranymi piosenkami 
Edwardsa, proponując współ-
czesne opracowania i interpre-
tacje. Ponad wiek temu nie-
które z tych utworów (np. 
„School Days”, „By the Light of 
the Silvery Moon”) biły abso-
lutne rekordy popularności 
w Stanach, ale zamiast płyt 
sprzedawano wówczas książki 
z nutami. Na początku XX 
wieku nie była jeszcze rozpo-
wszechniona technika rejestru-

jąca dźwięk, a tym bardziej 
przemysł fonograficzny.  

Po II wojnie światowej 
w kulturze amerykańskiej na-
stąpiło nowe rozdanie i o takich 
postaciach jak Gus Edwards 
po prostu zapomniano. Krążek 
Polifoniki jest więc pierwszą 
płytą tylko z jego przebojami 
(można znaleźć niektóre pio-
senki na składankach najpopu-
larniejszych utworów Holly-
wood). Spośród dużego mu-
zycznego dorobku Edwardsa 
wybrano 12 piosenek, które do-
brze ilustrują zarówno rozpię-
tość możliwości melodycznych 
Edwardsa jak i rozrzut tema-
tyczny. Melodie zyskały współ-
czesne opracowania, dodano 
również autorską piosenkę 
opowiadającą o losach postaci. 

Związani z Kujawami 
Z Inowrocławiem związani są 
nie tylko Polifonika i Gus 
Edwards, ale również wydaw-
nictwo FARNA, które postano-
wiło płytę „Gus Edwards 
Overview” wydać. Istotne to 
również o tyle, że z FARNĄ 
współpracuje Maciej Meller – 
gitarzysta jednego z najbardziej 
popularnych rockowych zespo-
łów w Polsce – Riverside.  

Podczas amerykańskiej 
trasy zespołu, zainspirowany 
ciekawą historią Edwardsa, 
usłyszaną od znajomych muzy-
ków z Polifoniki, postanowił od-
naleźć jego grób na Woodlawn 
Cemetery w Nowym Jorku. 
Warto dodać, że w pobliżu na-
grobku Edwardsa spoczywają 
tak wybitne postacie jak Miles 
Davies czy Duke Elington. 

Premiera płyty „Gus 
Edwards – Overview” - w cza-
sie koncertu Polifoniki 9 paź-
dziernika w Teatrze Miejskim. 

26 września w Saloniku Lite-
racko-Artystycznym Biblioteki 
Miejskiej w Inowrocławiu zor-
ganizowane zostanie też spe-
cjalne przedpremierowe spo-
tkanie poświęcone odkryciu hi-
storii Gusa Edwardsa. 

Już teraz w sieci (stre-
aming, YouTube) pojawia się 
EP-ka z płyty „Gus Edward 

Overview” Polifoniki oraz klip 
do singla „School Days”, przy-
gotowany przez młodzież z III 
LO w Inowrocławiu. 

Projekt został wsparty sty-
pendium artystycznym prezy-
denta Inowrocławia, a także 
środkami Urzędu Marszałkow-
skiego w Toruniu.  
ŁUKASZ OLIWKOWSKI

GUS EDWARDS Z INOWROCŁAWIA  
- HISTORIA GWIAZDY BROADWAY’U
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16  WRZEŚNIA 
1929 - w Inowrocławiu zmarł 
Stanisław Brzeski (ur. 1870), 
ziemianin z Cieślina, prezes 
Kółka Rolniczego w Inowro-
cławiu, długoletni sekretarz 

i prezes Towarzystwa  
Rolniczego Inowrocławsko-

Strzeleńskiego. 
17  WRZEŚNIA 

1409 - ukazał się pierwszy nu-
mer „Dziennika Kujawskiego”. 

1906 - Marian Kasprzak 
z I Szkoły Miejskiej dał począ-

tek strajkowi szkolnemu w Ino-
wrocławiu. 

1977 - inauguracja pierwszych 
„Dni Inowrocławia”. 

18  WRZEŚNIA 
1565 - na tzw. synodzie w Lisz-
kowie bracia czescy i kalwini 
podpisali akt wspólnego wy-

znania wiary. 
1900 - w Łąkocinie urodziła się 
Aniela Dietl z domu Znaniecka, 
ziemianka, działaczka charyta-

tywna, nauczycielka. 
1934 - w Grudziądzu zmarł dr 

Józef Ulatowski (ur. 1860 we wsi 
Sukowy), chemik, dziennikarz, 

działacz społeczny. Był redakto-
rem „Dziennika Kujawskiego” 

i „Gazety Grudziądzkiej”. 
19  WRZEŚNIA 

1731 - w dziejach kościoła w Pie-
raniu czytamy, że tego dnia 

w obecności o. Tomasza z klasz-
toru franciszkańskiego w Ino-

wrocławiu, lampa przed cudow-
nym obrazem Matki Boskiej Pie-

rańskiej zapaliła się sama. 
1937 - biskup Antoni Laubitz 

poświęcił wzniesioną u zbiegu 
ulic Królowej Jadwigi i dzisiej-
szej Laubitza figurę Najświęt-

szej Maryi Panny, dzieło  
rzeźbiarza bydgoskiego  

Piotra Trieblera. 
20  WRZEŚNIA 

1658 - król Jan Kazimierz ze-
zwolił mieszczanom inowro-

cławskim na przęjecie majątku 
po Żydach wygnanych z miasta 

za współpracę ze Szwedami. 
1981 - w Parchaniu odsłonięto 
tablicę upamiętniającą pobyt 

w tej wsi generała Władysława 
Sikorskiego. 

1984 - drużynowe mistrzostwo 
Polski juniorów w tenisie zdo-

była reprezentacja Goplanii 
Inowrocław, przygotowana 

przez trenera Jerzego Gumułę. 
21  WRZEŚNIA 

1939 - komisarycznym nadbur-
mistrzem okupowanego Ino-
wrocławia został Hans Hübe-

nett, poseł  do Reichstagu. 
22 WRZEŚNIA 

1904 - decyzją Rady Miejskiej 
Inowrocław został prze-

chrzczony na Hohensalza. 
1907 -  w Giżewie urodził się 

Zbigniew Józef Przybyszewski, 
komandor porucznik, do-
wódca baterii „cyplowej” 

na Helu, która od 1 września 
do 2 października odpierała 

ataki niemieckie. 
1981 - zmarła Krystyna Ziemska 
(ur. 1913), nauczycielka geogra-
fii w I LO im. Jana Kasprowicza 

w Inowrocławiu.

11 września odbyły się – prze-
łożone o dwa lata z powodu 
pandemii – uroczyste ob-
chody jubileuszu 125-lecia 
istnienia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pakości. 

W asyście orkiestry dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Strzelno, strażacy wraz z zapro-
szonymi gośćmi przemaszero-
wali do kościoła pw. św. Bona-
wentury, gdzie odbyła się uro-
czysta msza święta w intencji 
strażaków i ich rodzin. Oficjalna 
część uroczystości prowadzona 
zgodnie ze strażackim ceremo-
niałem odbyła się na placu 
przed remizą. 

Złożenie meldunku 
Apel rozpoczął się od złożenia 
meldunku Prezesowi Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP druhowi Jarosławowi 
Kaczmarkowi przez dowódcę 
uroczystości druha Michała 
Dolacińskiego. Po złożonym 
meldunku dokonano wcią-
gnięcia na maszt związkowej 
flagi OSP. Zebranych gości powi-
tał Prezes Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pakości druh 
Michał Szkudłabski. 

Dwa lata później 
- Spotykamy się na uroczystym 
apelu z okazji jubileuszu 125-le-
cia powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pakości. Z uwagi 

na panującą w ubiegłych latach 
pandemię, niejednokrotnie by-
liśmy zmuszeni przesunąć datę 
tej uroczystości. Jednostka OSP 
w Pakości powstała w 1896 roku 
i data ta widnieje na sztandarze 
oraz tablicy pamiątkowej, znaj-
dującej się przed budynkiem re-
mizy. Tutejsza remiza jest to 
miejsce, gdzie każdy z nas dru-
hów spędził część swojego życia 
– miejsce dla nas bardzo ważne. 
Dlatego też niezmiernie cieszy 
mnie to, że spotykamy się dzisiaj 
tak licznie – powiedział Michał 
Szkudłabski. 

Swoją obecnością zaszczy-
ciły poczty sztandarowe z jed-
nostek OSP z terenu powiatu 
inowrocławskiego i żnińskiego: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ja-
nikowie, Ochotnicza Straż Po-
żarna przy Ciech Soda Polska 
S.A., Ochotnicza Straż Pożarna 
w Złotnikach Kujawskich. 

Historię pożarnictwa w Pa-
kości przedstawił kronikarz jed-
nostki OSP Pakość druh Zbi-
gniew Wojciechowski. 

Liczne odznaczenia 
Najważniejszym punktem nie-
dzielnych uroczystości było 
wręczenie odznaczeń. 

Za działalność społeczną 
na rzecz ochrony przeciwpoża-
rowej odznaczenie otrzymali: 

Złoty medal za zasługi dla 
pożarnictwa: Andrzej Idziaszek, 
Piotr Jankowski, Rafał Kubiak. 

Srebrny medal za zasługi 
dla pożarnictwa: Mariusz Augu-
styn, Michał Dolaciński, Sławo-
mir Jankowski, Tomasz Kujawa, 
Stanisław Mroczyński, Karol 
Puczkarski, Marek Schumacher, 
Michał Szkudłabski, Marek 
Szymborski, Marcin Trawka. 

Brązowy medal za zasługi 
dla pożarnictwa: Wojciech 
Szwed, Marcin Wojciechowski. 

Odznaczenia za wysługę lat 
otrzymali - 65 lat: Zdzisław Jan-
kowski, Marian Kuflewicz, Zbi-
gniew Wojciechowski, 60 lat: 
Stanisław Mroczyński, 55 lat: Jan 
Kamiński, 50 lat: Piotr Puczkar-
ski, 40 lat: Piotr Ankiel, Michał 
Machciński, Marcin Dąbrowski, 
Damian Żmudziński, 30 lat: Ka-
zimierz Galant, Rafał Kubiak, 25 
lat: Piotr Jankowski, 20 lat: To-
masz Kujawa, Michał Szkudłab-
ski, Sławomir Jankowski, Marcin 
Trawka, 15 lat: Andrzej Idziaszek, 
Marek Schumacher, Marek 
Szymborski, Rafał Różycki, Mi-
chał Dolaciński, 10 lat: Karol 
Puczkarski, Marcin Wojciechow-
ski, Wojciech Szwed, Kamil 
Czkalski, 5 lat: Przemysław Rom, 
Bartosz Ptak, Bogdan Rasiak. 

Odznakę wzorowego stra-
żaka otrzymali: Kamil Czkalski, 
Przemysław Rom, Bartosz Ptak. 

Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pakości uhonorował 
młodzież szkolną za wybitne 
osiągnięcia na szczeblu gmin-
nym oraz powiatowym w Ogól-

nopolskim Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej: Marcela Badowskiego, 
Antoninę Jankowską, Mateusza 
Jurka, Jakuba Małetkę, Sandrę 
Majchrzak, Małgorzatę Matu-
szak, Wiktorię Sochaczewską, 
Roksanę Reinmann oraz opie-
kunów Justynę Kowalską i Ma-
riusza Augustyna za szerzenie 
wśród dzieci i młodzieży wiedzy 
o tematyce pożarniczej. 

Podczas uroczystości na-
stąpiło poświęcenie lekkiego sa-
mochodu ratowniczo-rozpo-
znawczego Ford Ranger, który 
pakoska jednostka otrzymała 
w 2021 roku oraz sprzętu ratow-
niczego tj: defibrylatora, torby 
medycznej R1 wraz z deską i szy-
nami Kramera oraz 4 komple-
tów ubrań bojowych. 

Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pakości uhonorował 
sponsorów: Stowarzyszenie 
Firm Miasta i Gminy Pakość, 
biuro rachunkowe Joanna Bła-
szak, firmę Magic Garden, firmę 
Elekpis Piotr Szczepaniak, firmę 
Stand-Art Andrzej Stachowiak, 
firmę P.P.H.U Sławomir Cuber, 
zakład ślusarski Czesław Cuber, 
firmę Remar Sławomir Markier, 
firmę Maxicar Marcin Zalewski, 
firmę Aprit Justyna Lewandow-
ska, firmę Jan-Rol Janusz Gilas, 
firmę Kopalnia Żwiru i Piasku 
Emanuel i Daniel Kowalczyk, 
a także firmę Wiercenie Studni 
Głębinowych Andrzej i Jan Pa-
ciorek. 

Jubileuszowe statuetki 
otrzymali: przedstawiciel woje-
wody Grzegorz Roszak, zastępca 
Kujawsko-pomorskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP 
w Toruniu starszy brygadier Ma-
rek Rusoń, członek Prezy- 
dium Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Jarosław Kacz-
marek, komendant powiato-
wego PSP w Inowrocławiu star-
szy brygadier Tomasz Kruczyń-
ski, przedstawiciel z ramienia 
Starosty Powiatu Inowrocław-
skiego - radny powiatu Ryszard 
Jagodziński, Prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu Ireneusz Stachowiak, 
Burmistrz Pakości Zygmunt 
Groń, Zastępca Burmistrza Róża 
Sielecka, Sekretarz Gminy Jo-
anna Zemełka, skarbnik Gminy 
Anna Kruszka, kierownik Refe-
ratu Organizacyjnego i Komuni-
kacji Społecznej Sylwia Rygiel-
ska, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Pakości Tomasz Oset, Ta-
deusz Grupa, Wiesław Kończal, 
Szymon Łepski, proboszcz pa-
rafii św. Bonawentury o. Wa-
lenty Łaga, proboszcz parafii 
Ukrzyżowania Pana Jezusa o. 
Leon Barczak, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Pakości Miro-
sław Gozdera, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Ewarysta Est-
kowskiego Mariola Szlyfarska, 
dyrektor przedszkola Izabela Ba-
dyna, dyrektor Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Kościelcu 
Dorota Tulibacka, dyrektor Ze-
społu Szkół w Kościelcu Karol 
Błażejczak, Komendant Policji 
w Pakości komisarz Maciej Wi-
śniewski, dyrektor OPS w Pako-
ści Katarzyna Kurowska, dyrek-
tor OKIT w Pakości Sebastian 
Witkowski, prezes PUG w Pako-
ści Wiesław Nurski, pracownicy 
Biblioteki Publicznej w Pakości 
Olga Kapelińska oraz Anna 
Pańka, kierownik CUW w Pako-
ści Agnieszka Chlebicka oraz 
prezes KS Notecianka Gwidon 
Sudoł. 

Na zakończenie goście mo-
gli zapoznać się z obiektem re-
mizy i wyposażeniem Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Pakości.

125-LECIE OSP W PAKOŚCI
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W tym przypadku można mó-
wić o „niedźwiedziej przysłu-
dze”, bo znajomy mężczyzny, 
który zaoferował pomoc pole-
gającą na zrobieniu zakupów, 
okazał się złodziejem.  

- 4 września mieszka- 
niec Inowrocławia skorzystał 
z oferty „kolegi”. Dał mu swoją 
kartę do bankomatu, a ten miał 
zrobić dla niego zakupy. Ow-
szem zakupy do niego dotarły 
i karta też, ale… - informuje asp. 
szt. Izabella Drobniecka z Ko-
mendy Powiatowej Poli-
cji w Inowrocławiu.  

- Dzień później właściciel 
zorientował się, że jego karta 
jednak zniknęła. Powiadomił 
o tym policję i powiedział 
o swoich podejrzeniach, 

wskazując tego konkretnego 
znajomego.     

- Kryminalni rozpoczęli 
działania i poszukiwania męż-
czyzny, który mógł posiadać 
ową kartę. 6 września poli-
cjanci ustalili, gdzie mieszka 
namierzony przez nich 40-
letni mężczyzna. Mundurowi 
zastali go w domu na terenie 
Inowrocławia. Po tym, jak od-

dał skradzioną kartę, trafił 
do policyjnego aresztu. 
Na tym sprawa się jednak nie 
kończy. Policjanci wydziału 
kryminalnego ustalili, że za-
trzymany mężczyzna posłużył 
się nią wielokrotnie w różnych 
sklepach. 16 razy zapłacił 
za towar, a kupował najczę-
ściej alkohol - mówi asp. szt. 
Izabella Drobniecka.  

Po zebraniu dowodów ino-
wrocławianin usłyszał zarzut 
kradzieży karty i kradzieży 
z włamaniem na konto. 

Za przestępstwa, w któ-
rych jest podejrzanym, grozi 
kara dziesięciu lat więzienia. 
Jemu jednak może grozić wię-
cej, bo popełnił je jako recydy-
wista.                                                                
(DM)                                                                                                                                      

PŁACIŁ ZA ZAKUPY 
SKRADZIONĄ KARTĄ

Kryminalni z Inowrocławia 
ukrócili proceder posługi-
wania się skradzioną kartą 
do bankomatu. Mężczyzna, 
któremu zarzuca się jej kra-
dzież, posłużył się nią wielo-
krotnie płacąc głównie za al-
kohol. Odpowie za to jako re-
cydywista.
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OZNAKUJ  
SWÓJ ROWER

Mieszkańcy Gminy Kruszwica 
mieli okazję przystąpić 
do prewencyjnego programu 
„Oznakuj swój rower - poznaj 
swojego dzielnicowego”.  

Pogoda nadal sprzyja jeździe 
na rowerze. Dlatego policjanci 
poszczególnych komisariatów 
stwarzają możliwości lokalnej 
społeczności do oznakowania 
swojego roweru. Tak też było  
6 września  w komisariacie 
w Kruszwicy. 

Dzielnicowi znakowali jed-
noślady urządzeniem do gra-
werowania, nanosząc specjalny 
numer, który wraz z danymi 
właściciela roweru został 

umieszczony w policyjnej ba-
zie danych o nazwie „Rower”. 

Warto dodać, że działania 
polegające na znakowaniu jed-
nośladów mają charakter pre-
wencyjny w celu zapobiegania 
kradzieżom jednośladów i są 
całkowicie bezpłatne.  

Kolejne zaplanowane zna-
kowanie rowerów odbędzie 
się: 16 września godz. 14-16 
przy Urzędzie Gminy w Roje-
wie, 30 września godz. 14-16 
przy Urzędzie Gminy w Dąbro-
wie Biskupiej oraz 15 paździer-
nika godz. 10-13 przy Komen-
dzie Powiatowej Policji w Ino-
wrocławiu. 
(DM)               

20-LATEK ARESZTOWANY 
ZA KRADZIEŻE SKLEPOWE
Na miesiąc do aresztu trafił 
20-letni gniewkowianin. 
Wpadł w ręce janikowskich 
policjantów krótko po kra-
dzieży. Miał przy sobie towar, 
który wyniósł ze sklepu. 

6 września janikowscy mun-
durowi ustalili, że na terenie 
miasta doszło do dwóch przy-
padków kradzieży w placów-
kach handlowych.  

- Z jednej zostały skra-
dzione kosmetyki, a z drugiej 
alkohol. Monitoring sklepowy 
pozwolił policjantom na usta-
lenie osoby, która ma związek 
z kradzieżami. Podejrzewany 
o przestępstwa mężczyzna zo-
stał zatrzymany krótko 
po przestępstwie. Policjanci 
zauważyli go, gdy szedł ulicą 
z plecakiem. W nim miał sześć 
skradziony butelek alkoholu 
wartości blisko 600 złotych. 
Trafił do policyjnego aresztu - 
mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu. 

Policjanci z Janikowa ze-
brali dowody w sprawie popeł-
nianych przez niego prze-
stępstw. Odpowie za trzy kra-
dzieże na terenie miasta. Po-
nadto wobec mężczyzny toczy 

się obecnie kilkanaście postępo-
wań o wykroczenia oraz prze-
stępstwa kradzieży, które pro-
wadzi inowrocławska policja. 
Mężczyzna w sierpniu tego 
roku, był również objęty poli-
cyjnym dozorem, który zlekce-
ważył. Ani razu bowiem z tego 
obowiązku się nie wywiązał. 

Janikowscy policjanci i pro-
kurator wystąpili do sądu o jego 
tymczasowe aresztowanie. Sąd 
zdecydował, że na miesiąc trafi 
on do aresztu. Wiele wskazuje, 
że 20-latek usłyszy niebawem 
kolejne zarzuty. Za kradzieże 
grozi mu kara do pięciu lat wię-
zienia.                                                          (DM)                              
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Gdy janikowscy policjanci  
6 września dostali sygnał 
o mężczyźnie podejrzewanym 
o kradzieże sklepowe na tere-
nie Inowrocławia podjęli inter-
wencje. Po tym jak ustalili jego 
rysopis, od razu skojarzyli, że 
taką osobę widzieli niedawno 

na terenie miasta. Ruszyli za-
tem na jego poszukiwania. 

Tego samego dnia na jed-
nej z ulic zauważyli mężczyznę, 
który odpowiadał opisowi i go 
zatrzymali do wyjaśnienia. Zo-
stał on przewieziony do ino-
wrocławskiej komendy. 31-letni 
mieszkaniec Inowrocławia jest 
zamieszany w kradzież, która 
miała miejsce w czerwcu tego 
roku w jednym ze sklepów. 
Wówczas wraz z trzema innymi 
osobami, z których jedna od-
bywa obecnie areszt tymcza-
sowy, okradł sklep. Łup stano-
wiły 42 sztuki kawy warte po-
nad 1100 złotych. 

Mężczyzna usłyszał już za-
rzut kradzieży, której dokonał 
w warunkach recydywy. Prze-
stępstwa dopuścił się w ciągu 
pięciu lat po odbyciu kary po-
zbawienia wolności. Sąd wystą-
pił z wnioskiem o tymczasowe 
aresztowanie go na dwa mie-
siące.  Podejrzany może teraz 
spodziewać się kary do 7 i pół 
roku pozbawienia wolności. 

Praca nad grupą przestęp-
czą doprowadziła do tego, że 
policjanci znają już dane pozo-
stałych dwóch współspraw-
ców, a zatrzymanie ich jest 
tylko kwestią czasu.  
(DM)                                                                                                                                                             

Kodeks karny za kradzież 
przewiduje pięć lat więzie-
nia. Za to przestępstwo 
można być też aresztowa-
nym, czego doświadczył  
31-letni recydywista z Ino-
wrocławia. On jednak za kra-
tami może spędzić znacznie 
dłuższy okres czasu.
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RECYDYWISTA ZNÓW WPADŁ
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EDUKACJA NA PRZERWIE 

Inowrocławscy policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego 

działają intensywnie w ra-
mach akcji „Bezpieczna droga 

do szkoły”. Odwiedzili 
na przerwie uczniów SP nr 4 
w Inowrocławiu. Powodem 

nie była interwencja, a eduka-
cja w zakresie podstawowych 
przepisów ruchu. Wystarczyła 
chwila, a wokół asp. Aleksan-
dry Uławskiej zgromadziła się 
spora grupa uczniów oraz dy-
żurujący nauczyciel. Krótka 
pogadanka o zasadach prze-
kraczania jezdni i poruszania 

się ulicami, pozwoliła na przy-
pomnienie dzieciom i mło-

dzieży przepisów. Policjantka 
mówiła również o tym, jak 

ważne są odblaski. Zachęcała, 
by każdy uczeń miał je 

przy odzieży lub plecaku. 
 

SPOTKANIE Z SENIORAMI 

Spotkanie policjantek z senio-
rami w siedzibie stowarzyszenia 
„Flandria” przy ulicy Andrzeja 

w Inowrocławiu było pełne 
przykładów dopełnionych dys-
kusją. Asp. szt. Justyna Piątkow-

ska i asp. szt. Izabella Drob-
niecka opowiedziały o obowią-

zujących zasadach ruchu drogo-
wego i metodach przestępstw, 
w tym oszustw,  których mogą 
paść ofiarami. Ponadto spotka-
nie obfitowało w wiele przykła-
dów, które omówiły policjantki 
w zakresie sygnalizowania poli-

cji o zagrożeniach. Nie brako-
wało także apelu o noszenie ele-

mentów odblaskowych. 
 

JECHAŁ PO SPOŻYCIU 
10 września patrol ruchu drogo-
wego tuż przed godz.19 zauwa-
żył cyklistę na terenie Gminy 

Janikowo. Policjanci zatrzymali 
go do kontroli, bo jego sposób 

jazdy wydał im się podejrzanie 
chwiejny. 58-latek wydmuchał 
ponad dwa promile alkoholu 
w organizmie. Ukarany został 

mandatem karnym w wysoko-
ści 2500 złotych.  

(DM)                                                                                            

                            KRÓTKO 

Obowiązek używania przez 
pieszych elementów odbla-
skowych regulują przepisy 
ruchu drogowego. Szczegól-
nie gdy poruszamy się poza 
terenem zabudowanym. Po-
licjanci apelują, by z nich ko-
rzystać, bo ratują życie. 

Policjanci w trosce o bezpie-
czeństwo pieszych przypomi-
nają o elementach odblasko-
wych. Skończyły się jasne, sło-
neczne poranki i coraz szybciej 
zapada zmrok. Dlatego warto 
już teraz zaopatrzyć się w ele-
menty taśmy lub kamizelki od-
blaskowe. 

Co warto wiedzieć o ele-
mentach odblaskowych? 

- Mówi się, mały znaczek, 
mały element, a ratuje życie. To 
prawda, bo gdy kierowca widzi 
dobrze pieszego może go w bez-
piecznej odległości ominąć. Obec-
nie jest wiele rodzajów elemen-
tów odblaskowych: znaczki, ta-
śmy, zawieszki, kamizelki odbla-
skowe. Warto się w nie zaopa-
trzyć. Zgodnie z przepisami Prawo 

o ruchu drogowym, pieszy poru-
szający się po zmierzchu po dro-
dze poza obszarem zabudowa-
nym jest zobowiązany używać 
elementów odblaskowych w spo-
sób widoczny dla innych uczest-

ników ruchu. Odblaski muszą 
także nosić piesi prowadzący po-
boczem rower, skuter, motocykl 
czy wózek - informuje asp. szt. 
Izabella Drobniecka z KPP w Ino-
wrocławiu. 

- Wiele rodzajów odzieży 
wierzchniej, kurtki, spodnie, 
bluzy, ma fabrycznie już wszyte 
paski odblaskowe. Znajdują się 
one w takich miejscach, że kie-
rujący widzi pieszego z daleka. 

Podobnie jest w przypadku ple-
caków i toreb szkolnych. Nie jest 
to jednak regułą. Dlatego rodzice 
powinni zaopatrzyć dziecko 
w elementy odblaskowe - do-
daje Izabella Drobniecka.       (DM)                            

POLICJANCI APELUJĄ  
- NOŚCIE ODBLASKI
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PARKUJĄ GDZIE 
POPADNIE

Dyżurny Straży Miejskiej 
w Inowrocławiu otrzymał 
w sierpniu 2020 roku 354 
zgłoszenia od mieszkańców 
miasta. Wśród wszystkich 
z nich - tych dotyczących nie-
prawidłowości w parkowaniu  
pojazdów - było 107.  

Najwięcej z nich dotyczyło  
m. in.  blokowania wyjazdu - 18 
zgłoszeń, parkowania na chod-
niku - 16 zgłoszeń, na terenach 
zielonych - 12 zgłoszeń, zaka-
zach zatrzymywania - 10 zgło-
szeń, na miejscach inwalidzkich 
- 8 zgłoszeń, a także przy przej-
ściach dla pieszych, skrzyżowa-
niach itp.  

Każde wykroczenie jest do-
kumentowane fotograficznie 
przez funkcjonariuszy, a kie-
rowca otrzymuje za wycie-
raczkę informację, aby stawił się 
w Komendzie Straży Miejskiej 
i wyjaśnił sprawę wykroczenia 
lub skontaktował się telefonicz-
nie lub mailowo. 

Zakładane są również blo-
kady na koła. Wówczas należy 
zadzwonić pod numer alar-
mowy 986 zgodnie z informa-
cją pozostawioną za wycie-
raczką i poczekać na przyjazd 
funkcjonariuszy w celu ścią-
gnięcia blokady i wyjaśnienia 
sprawy wykroczenia.     
(DM)                                                                                                              
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Najlepsi byli torunianie. Zwy-
ciężył Michał Pluciński, a drugi 
był Karol Bagrowski. Trzecią lo-
katę zajął Tomasz Krajewski 
z Inowrocławia.  

Najlepszy kruszwiczanin - 
Oskar Lewandowski - uplaso-
wał się na dwunastej pozycji. 

W gronie kobiet triumfo-
wała Monika Jadczak z Kroto-
szyna, która była piąta w for-

mule open. Na podium stanęły 
także Marta Pawłowska z Byd-
goszczy i Marta Kocząb  
z Inowrocławia. Czwarte miej-
sce wywalczyła inowrocła-
wianka Elwira Szymczak. Kru-
szwiczanka Ewelina Szkudla-
rek była dwunasta.  

Organizatorami zawodów 
była Gmina Kruszwica i Nadgo-
plańskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Kru-
szwicy. 

Sponsorami wydarzenia 
były: firma Bunge Polska, Fun-
dacja Hodowców Polskiej Bia-
łej Gęsi, Nadgoplańska Komu-
nikacja Autobusowa i Chmie-
lewski-Budownictwo.           (DM)               

AQUATHLON
W niedzielę odbyła się 
czwarta edycja  Aquathlonu 
Kruszwica. Zawodnicy mu-
sieli przepłynąć 500 metrów 
w jeziorze, a następnie prze-
biec 5 kilometrów malowni-
czą trasą wzdłuż Gopła. 
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Podopieczni Piotra Wiśniew-
skiego w Pelplinie ulegli rywa-
lom 59:79 (18:12, 16:19, 14:25, 
11:23). Punkty zdobyli: Aleksan-
der Filipiak (na zdjęciu) 24, Mi-
kołaj Grod 8, Piotr Robak 8, Łu-
kasz Bodych 5, Mateusz Marci-
niak 5, Jakub Kondraciuk 4, Eryk 
Bembnista 4, Jakub Dusza 1, Ma-
teusz Stańczuk 0, Anoni Gawa-
recki 0 - Roman Janik 25, Tho-
mas Davis 11, Mateusz Kulis 9, 

Krystian Tyszka 7, Hubert Wy-
szkowski 6, Paweł Kopycki 4, 
Damian Ciesielski 4, Jakub Woj-
ciechowski 4, Dawid Sączewski 
3, Wojciech Dzierżak 2, Kamil 
Barnuś 2, Mateusz Żebrok 2. 

Inowrocławianie wygrali 
pierwszą kwartę 18:12. 
Po pierwszej połowie prowa-
dzili 34:31. Po zmianie stron 
lepsi byli wyżej notowani za-
wodnicy z Pelplina. 

Gracze Noteci pierwszy li-
gowy mecz rozegrają 24 wrze-
śnia. W hali na Rąbinie zmierzą 
się ze Sklepem Polskim MKK 
Gniezno. Natomiast 2 paździer-
nika zagrają w Tarnowie Pod-
górnym.                                               (DM)

GRA KONTROLNA
Koszykarze KSK Ciech Noteć 
Inowrocław rozegrali kolejny 
sparing. Przegrali z pierwszo-
ligową Decką Pelplin. Począ-
tek zmagań w drugiej lidze 
(grupie A)  już za tydzień. 

EMOCJE NA KORCIE
Dziś i jutro w hali widowi-
skowo-sportowej OSiR w Ino-
wrocławiu polscy tenisiści 
zmierzą się z zawodnikami 
z Indonezji w meczu Grupy 
Światowej II Pucharu Davisa.  

W polskim zespole prowadzo-
nym przez kapitana Mariusza 
Fyrstenberga zagrają: Kamil 
Majchrzak (101. miejsce w ran-
kingu ATP), Kacper Żuk (286 
ATP), Olaf Pieczkowski (910  
ATP) oraz debliści Jan Zieliński 
(38 ATP) i były lider światowego 
rankingu deblistów Łukasz Ku-
bot (385 ATP).    

Najbardziej znanym teni-
sistą z Indonezji jest Christo-
pher Rungkat. Ma na koncie je-

den wygrany turniej ATP w grze 
podwójnej (w Pune w 2020 
roku). Był 68. deblistą klasyfi-
kacji ATP. Obecnie jest 219.  

Ponadto w zespole z Azji 
zaprezentują się dużo mniej 
znani: Fitriad Rifqi (1240 ATP), 
Nathan Anthony Barki, Tegar 
Abdi Satrio Wibowo i Lucky 
Candra Kurniawan.               

Biało-czerwoni - nawet 
pod nieobecność Huberta Hur-
kacza (10 ATP) - są faworytami 
spotkania.  

Dziś początek gier (dwa 
single) o godz. 15. W sobotę me-
cze rozpoczną się o godz. 15 (de-
bel i dwa single).   

Bilety można kupić na stro-
nie pzt.abilet.pl.                              (DM)                                   
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Wystawa 
Oficjalnego otwarcia wystawy, 
w imieniu Starosty Wiesławy 
Pawłowskiej, dokonał Włodzi-
mierz Figas, członek Zarządu 
Powiatu Inowrocławskiego, 
a także wieloletni prezes Cuia-
vii. O prezentowanych ekspo-
natach i dokumentach związa-
nych z działalnością inowro-
cławskiego klubu opowiadał 
Grzegorz Roczek. 

Na wystawie obejrzeć 
można sztandary klubu. Piłkar-
skie i bokserskie stroje. Prezen-
towane są dyplomy, puchary, 
proporczyki Cuiavii i jej rywali.  

Wiele odznaczeń 
Uroczystość z okazji jubileuszu 
była okazją do odznaczenia 
osób zasłużonych dla Cuiavii. 

Medale „Za wybitne osią-
gnięcia w rozwoju piłki nożnej” 
wręczono: złoty - Włodzimie-
rzowi Figasowi, a brązowy - 

Henrykowi Kowalskiemu. Ho-
norowe Odznaki PZPN otrzy-
mali: złotą - Piotr Bakalarski, 
srebrne - Andrzej Andrzejewski 
i Janusz Zajączkowski, a brą-
zowe - Dariusz Cięgotura i Ma-
riusz Frąszczak. Honorowymi 
Odznakami K-PZPN uhonoro-

wano: złotą - Macieja Niewia-
domskiego, srebrnymi - Mar-
cina Lewandowskiego, Kacpra 
Maciejewskiego, Marka Pacz-
kowskiego, Zenona Pęczkow-
skiego, Michała Piernika, Je-
rzego Robakowskiego i Kamila 
Walczaka.  

Na 100-lecie Cuiavia otrzy-
mała sztandar ufundowany 
przez Starostwo Powiatowe, 
Urząd Miasta i władze klubu.  

Powstała też monografia 
„Klub Sportowy Cuiavia Ino-
wrocław 1972-2022”. Więcej 
o książce za tydzień.                      (DM)                                                                                                            

JUBILEUSZ 100-LECIA CUIAVII
Cuiavia Inowrocław obcho-
dzi 100-lecie powstania. 
Przed tygodniem w Muzeum 
im. Jana Kasprowicza 
otwarto wystawę pokazującą 
historię klubu, a w Młodzie-
żowym Domu Kultury  od-
była się oficjalna uroczystość 
z okazji jubileuszu.
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WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  O  PRZETARGU

Wójt Gminy Złotniki Kujawskie
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Niszczewicach.

Położenie nieruchomości: Niszczewice
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: 
BY1I/00032665/6
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka nr 20/2
Powierzchnia działki: 0,1053 ha 
Opis nieruchomości: działka niezabudowana
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki 
została wydana przez Wójta Gminy Złotniki Kujawskie decyzja 
nr 110/2016 o warunkach zabudowy z dnia 26 września 2016 r. 
ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka 
posiada dostęp do drogi publicznej, nie jest położona w strefie 
rewitalizacji 
Cena wywoławcza nieruchomości: 42.647,00 zł, wysokość 
wadium: 4.200,00 zł. 
Z uwagi na nieznany cel przeznaczenia zakupu działki, 
do sprzedaży zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT, 
wynikający z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna 
od obciążeń.
Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Niszczewice 
odbędzie się w dniu 20 października  2022 r. o godz. 10.00 
w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich ul. Powstańców 
Wielkopolskich 6, pokój nr 24.
Wadium należy wpłacić do 10.10.2022 r.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich ul. Powstańców 
Wielkopolskich 6, oraz na stronie internetowej BIP tut. urzędu.
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Trzecia liga  
KP Starogard Gdański - Unia Ja-
nikowo 1:0, Damian Ciecha-
nowski, Pogoń II Szczecin - Za-
wisza Bydgoszcz 5:1, Unia So-
lec Kujawski - Błękitni Stargard 
1:3, Pogoń Nowe Skalmierzyce 
- Olimpia Grudziądz 1:2, Sokół 
Kleczew - Świt Skolwin 2:2, Vi-
neta Wolin - Stolem Gniewino 
2:0, Jarota Jarocin - Gedania 
Gdańsk 1:1, Unia Swarzędz - Po-
lonia Środa Wielkopolska 0:0, 
Bałtyk Gdynia - Cartusia Kar-
tuzy 0:1. W tabeli prowadzi 
Olimpia 19 punktów, przed Po-
gonią II 17 i Zawiszą 15. Unia J. 
jest czternasta 7.  

Czwarta liga 
Notecianka Pakość - Lider Wło-
cławek 4:3, Norbert Rościszew-
ski 2, Dariusz Swojnóg, Kacper 
Mozgawa - Kamil Frąckowiak, 
Wiktor Majewski, Daniel Wiliń-
ski, Cuiavia Inowrocław - Wda 
Świecie 1:1, Dominik Kulak - 
Oskar Januszewski, Pol-Osteg 

Pomorzanin Serock - Pogoń 
Mogilno 2:2, Kujawianka Izbica 
Kujawska - Noteć Łabiszyn 2:0, 
Start Pruszcz - Tłuchowia Tłu-
chowo 2:3, Pomorzanin Toruń 
- FAF Elana Toruń 0:2, Sportis 
SFC Łochowo - Chełminianka 
Chełmno 5:6, Lech Rypin - 
Sparta Brodnica 0:5, Włocłavia 
Włocławek - Chemik Modera-
tor Bydgoszcz 4:0. Na czele jest 
Tłuchowia 13 pkt. Druga jest 
Sparta 13, a trzecia Cuiavia 13. 
Przedostatnią lokatę zajmuje 
Notecianka 4.        

Piąta liga (grupa 2) 
Wisła Dobrzyń nad Wisłą - Unia 
Gniewkowo 2:1, Juliusz Haba-
siński, Bartłomiej Budziszew-
ski - Michał Cyra, Zdrój Ciecho-
cinek - Zootechnik Kołuda 
Wielka 1:1, Michał Świątkowski 
- Adrian Turowski, Piast Koło-
dziejewo - Kujawiak Instalnova 
Kruszyn 2:4, Mateusz Porbes, 
Sebastian Basiński - Piotr Fry-
drych, Tomasz Przybysz, Jakub 
Sobieraj, Konrad Błaszczyk, 
Noteć Gębice - Gopło Kru-
szwica 3:0, Marcin Jaroszewski, 
Kajetan Kołacki, Maciej Mysiak, 
GKS Baruchowo - Łokietek 
Brześć Kujawski 1:5, Lubie-
nianka Lubień Kujawski - Or-

lęta Aleksandrów Kujawski 1:5, 
Sadownik Waganiec - Start WIP 
Stawki 2:4, LTP Lubanie - Kuja-
wiak Kowal 1:4. Prowadzi Ło-
kietek 15 pkt. Unia G. jest wice-
liderem 12, Zootechnik piąty 9, 
Piast dwunasty 4, a Gopło 
czternaste 3.      

A klasa (grupa 2) 
Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 
- Dąb BOSiR Barcin 2:1, Patryk 
Starak, Bartłomiej Czaplewski - 
Oliwier Kurant, Kujawy Marko-
wice - Cukrownik Tuczno 0:2, 
Kajetan Wegner, Tyberiusz Gło-

gowski, Akademia Futbolu 
Brzoza - Tarant Wójcin 7:1, Łu-
kasz Żuchowski 3, Adrian Kołek, 
Łukasz Krężel, Michał Pietrzak, 
Patryk Bereza - Miłosz Ciesiel-
czyk, Zagłębie Piechcin - Piast 
Złotniki Kujawski 0:4, Krzysztof 
Głogowski, Patryk Nowak, 
Adam Kierstan, Piotr Strzelecki, 
Goplania Inowrocław - Pału-
czanka Żnin 1:0, Arkadiusz Ma-
kowiecki, Mikrus Szadłowice (na 
zdjęciu) - Szubinianka SISU Szu-
bin 2:1, Kamil Krzewina, Błażej 
Wyrkowski - Kamil Ośka, Spój-
nia Białe Błota - Pogoń II Mogilno 

1:1, Oskar Suchodolski - Szymon 
Rutkowski. Nowym liderem jest 
AF Brzoza 12 pkt. Wyprzedza 
Cukrownika i Spójnię po 11. Mi-
krus jest szósty 9, Piast siódmy 7, 
a Goplania ósma 6. 

B klasa (grupa 4) 
Grom Ostrowo - Notecianka II 
Pakość 1:4, Mateusz Sko-
nieczny - Fabian Lewiński 3, 
Kacper Ciesielski, Snajper Ro-
gowo - LZS Grochowiska Księ-
że 1:2, Kujawianka Strzelno - 
Burza Nowa Wieś Wielka 0:1, 
LZS Jadowniki - Noteć II Gę-

bice 0:1, Sparta Janowiec Wiel-
kopolski - Olimpia Dąbrowa 6:2, 
Noteć II Łabiszyn - Kujawskie 
Pogranicze Jeziora Wielkie 4:3. 
Prowadzi Noteć II G. 12 pkt. 
Druga jest Sparta 12, a trzecia 
Notecianka II 9.  

B klasa (grupa 5) 
Unia Leszcze - Unia II Gniew-
kowo 1:1, Mateusz Radkowski - 
Jakub Głowacki (samobójcza), 
Orłowianka Orłowo - Noteć 
Inowrocław 3:1, Łukasz Stę-
pień, Dawid Borkowski, Kamil 
Małecki - Kacper Kornacki, Ko-
lorowi Krusza Zamkowa - Ku-
jawy Kozy 9:0, Robert Baranek 
3, Norbert Sobecki 2, Paweł 
Czerwiński, Kacper Raczyński, 
Wiktor Tomaszewski, Łukasz 
Woś, Kujawiak Sukowy - Czarni 
Wierzchosławice 1:8, Hubert 
Burdziński - Karol Aleksan-
drzak 3, Kamil Brzustowicz 2, 
Łukasz Kalbarczyk, Krzysztof 
Sobczak, Marcin Strzelczyk, 
Fregata Polanowice - Znicz Ro-
jewo 4:3, Jacek Burdziński, Pa-
tryk Kozłowski, Maciej Osiński, 
Miłosz Pruczkowski - Mar- 
cin Skonieczka 2, Marcin Wi-
jata. Pauzował LZS Kościelec. 
Pierwsze miejsce zajmują Kolo-
rowi 10 pkt.                                       (DM)                                                                       

WALCZYLI NA BOISKACH PIŁKARSKICH 
Ligowe zespoły piłkarskie 
z regionu rozegrały kolejne 
mecze. Ze zwycięstw cieszyli 
się m.in. zawodnicy z Pakości, 
Tuczna, Złotnik Kujawskich, 
Szadłowic i Inowrocławia. 
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REKLAMA 0010613147

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz  podjętą przez Radę Miejską w Janikowie uchwałą nr ll/290/2022 z dnia 

29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Polnej oraz Ustronie, obręb ewidencyjny 05 i 06 m. Janikowo, 
gm. Janikowo informuję o przystąpieniu do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Janikowie 

ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo pok. nr 219 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu 
w terminie do dnia 13 października 2022 r.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: janikowo@janikowo.com.pl. bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez urmistrza miny i Miasta 
Janikowo.
Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się 
bez rozpatrzenia.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon 

kontaktowy 52 351 44 44).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - 
w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

REKLAMA 0010613150

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w rejonie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Polnej oraz Ustronie, obręb ewidencyjny 05 i 06 
m. Janikowo, gm. Janikowo.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Janikowie uchwały 
nr XXXll/290/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Powstańców Wielkopolskich, Polnej oraz 
Ustronie, obręb ewidencyjny 05 i 06 m. Janikowo, gm. Janikowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6,  
88-160 Janikowo, w terminie do dnia 13 października 2022 r.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 

503) wnioski do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone również w formie 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej 
na adres: janikowo@janikowo.com.pl. Wnoszący wnioski zobowiązany jest do podania swojego imienia 
i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub nazwy oraz adresu siedziby, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, 
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, 

telefon kontaktowy 52 351 44 44).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - 

w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.
 Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo




