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Rozmowy dotyczyły założeń polityki 
terytorialnej województwa kujawsko-
pomorskiego na lata 2021-2027, kryte-
riów dostępu, które samorządy będą 
musiały spełnić w ramach poszczegól-
nych typów projektów. 

Omówiono wszystkie propozy-
cje zgłoszone przez OPPT. Łącznie 
jest to 46 projektów dotyczących 
m.in. infrastruktury rowerowej, kom-
pleksowej modernizacji energetycz-
nej obiektów użyteczności publicz-
nej, kształcenia ogólnego i zawodo-
wego, ochrony zdrowia, wsparcia 
rozwoju turystyki i instytucji kultury, 
terenów inwestycyjnych, gospodarki 
wodnej, czy odnowy przestrzeni pu-
blicznych. 

- Zgłaszane przez nas projekty 
dotyczą różnorodnych sfer działania 
naszych samorządów. Wszystkie one 
są ważne z punktu widzenia rozwoju 
naszych gmin, ale przede wszystkim 
mieszkańców. Unijne kryteria, 
do których będziemy musieli się do-

stosować, pokażą ile z wspólnych za-
dań i pomysłów uda się zrealizować. 
Wśród propozycji projektów zgłoszo-
nych do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego znalazły się m.in. partnerski 
projekt budowy zintegrowanego sys-
temu tras rowerowych na terenie Po-
wiatu Inowrocławskiego, komplek-
sowa modernizacja energetyczna 
obiektów użyteczności publicznej, 
projekty dedykowane kształceniu 
ogólnemu i zawodowemu dla szkół, 
dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Inowrocławski - mówi 
Starosta Inowrocławski Wiesława 
Pawłowska. 

Lista projektów jest na chwilę 
obecną elastyczna. Propozycje pro-
jektów zostaną poddane teraz kolej-
nej weryfikacji przez OPPT, modyfi-
kacji i uzupełnieniom w zakresie za-
kresu rzeczowego i źródeł finansowa-
nia. Efektem tych prac będzie przed-
stawienie ostatecznej jej listy. Uwagi 

Komisji Europejskiej do danych ob-
szarów wsparcia spowodują być 
może ich dalszą weryfikację. 

- Mam nadzieję, iż Powiat Ino-
wrocławski oraz Gminy tworzące 
OPPT zrealizują chociaż część swych 
potrzeb inwestycyjnych z myślą 

o mieszkańcach - podkreśla Starosta 
Wiesława Pawłowska. 

W niedawnym spotkaniu 
uczestniczyli również przedstawi-
ciele Marszałka Województwa m.in. 
Rafał Pietrucień - dyrektor Departa-
mentu Funduszy Europejskich, Da-

mian Openchowski - kierownik Biura 
Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji. 

Ze strony OPPT udział wzięli  
Starosta Inowrocławski, burmi- 
strzowie i wójtowie powiatowych 
miast i gmin oraz koordynator prac 
nad strategią OPPT Joanna Kuchta.

JEDEN REGION - JEDEN KIERUNEK
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Na temat Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocław-
skiego rozmawiano kilka dni temu w toruńskim Urzędzie Marszałkowskim. 
W rozmowach uczestniczyła Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

REKLAMA 0710546462

NOTEĆ FABRYKA MASZYN 
I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, 

ODLEWNIA ŻELIWA
UL. FABRYCZNA 4, PAKOŚĆ

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
• SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 

• operator CNC / tokarz • operator CNC / frezer
• Pracownicy produkcji

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 0010468094

hanna.szoszorowska@polskapress.pl

REKLAMA 0010619768
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Kilkudziesięciu zawodników 
wzięło udział w Memoriale 
Edmunda Adamskiego w Ko-
bylnikach pod Kruszwicą. Po-
wiat Inowrocławski wspierał 
zawody, a nagrody wręczała 
m.in. Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska, która 
sprawowała nad Memoria-
łem honorowy patronat. 

Na zawody składało się kilka 
takich konkurencji jak strze-

lanie z karabinu sportowego, 
z AK 47, z pistoletu sporto-
wego, czy strzelby gładko-
lufowej. 

Drużynowo w karabinie 
i pistolecie sportowym wygrał 
LOK Leśni Świecie – 555 pkt., 
przed Gwardem Szubin – 547 
pkt. i LOK Kom-Rol Kobylniki 
– 534 pkt.  

Podobna kolejność była, 
jeśli chodzi o karabin AK i pi-
stolet 9 mm.  

W zawodach wzięły udział 
łącznie 52 osoby reprezentujące 
8 klubów. 

Na imprezie gościli m.in. 
Poseł Magdalena Łośko, radny 
powiatowy Henryk Procek oraz 
Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Inowrocławia Patryk 
Kaźmierczak. 

Edmund Adamski zmarł 
22 lata temu. Był świetnym 
strzelcem, zawodnikiem Kom-
Rolu Kobylniki.

W ROCZNICĘ RADZIECKIEJ AGRESJI 

W sobotę, w 83. rocznicę agresji 
Związku Radzieckiego na Pol-
skę, pod Dębem Pamięci znaj-

dującym się przy kościele garni-
zonowym w Inowrocławiu, 

złożono kwiaty, aby oddać hołd 
wszystkim, którzy walczyli 
i zginęli za Ojczyznę. Wśród 

uczestników uroczystości byli 
m.in. Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska, Prze-

wodniczący Rady Powiatu Ma-
rek Mieszko Gerus, przedstawi-
ciele samorządu Inowrocławia, 

powiatowych szkół, służb 
mundurowych i mieszkańcy. 

 
MŁODZIEŻ SPRZĄTA ŚWIAT 

Uczniowie powiatowych szkół 
ponadpodstawowych brali 

udział w akcji sprzątania świata. 
Tegoroczna kampania odbywała 

się pod hasłem „Wszystkie 
śmieci są nasze!”. Zadaniem wy-

chowanek Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 

w Kruszwicy było posprzątanie 
jak największego terenu Nadgo-

plańskiego Parku Tysiąclecia. 
Wyposażone w worki i rękawice 
jednorazowe uczennice sprzą-

tały nabrzeże jeziora Gopło oraz 
jego pobliskie tereny. 

Do akcji włączyła się także spo-
łeczność Zespołu Szkół Che-
miczno-Elektronicznych im. 
Jana Pawła II w Inowrocławiu 

wraz z opiekunami. 
 

SPACER Z KUSTOSZEM 
Zbliża się ostatnia sobota mie-
siąca, zatem Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu 

zaprasza na kolejny spacer z ku-
stoszem. Tym razem poszuki-
wane będą ślady Królowej Ja-

dwigi w mieście na soli. Rozpo-
częcie jutro o 11.00 przed pomni-
kiem Królowej na Rynku, a spa-
cer zakończony zostanie u wrót 
Solanek. - W trakcie wycieczki 

spróbujemy wspólnie napisać le-
gendę o perłach Królowej Ja-

dwigi – informują organizatorzy.

                          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. 

MEMORIAŁ EDMUNDA 
ADAMSKIEGO

Na drugiej sesji spotkała się 
kilka dni temu Młodzieżowa 
Rada Powiatu Inowrocław-
skiego. Podczas obrad doko-
nano wyboru zespołów pro-
blemowych. 

Trzy grupy będą zajmowały się 
odpowiednio edukacją i kul-

turą, sportem oraz ochroną śro-
dowiska. 

Decyzję o utworzeniu 
Młodzieżowej Rady Powia- 
tu Inowrocławskiego podjęli 
pod koniec ubiegłego roku 
radni powiatowi. Jej skład po-
znaliśmy w czerwcu. Młodzie-
żową Radę tworzy 17 uczniów 

powiatowych szkół ponadpod-
stawowych, a jej prezydium za-
siadają: Paweł Książek – prze-
wodniczący, Zuzanna Basińska 
i Wiktor Hosa – zastępcy oraz 
Nikodem Łojewski – sekretarz. 

Prace uczniowskiego sa-
morządu koordynuje Sekretarz 
Powiatu Aleksandra Szubarga.

OBRADY MŁODYCH  
SAMORZĄDOWCÓW
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Gdyby ktoś powątpiewał 
w kondycję kujawskich arty-
stów ludowych, powinien 
wybrać się od 8 paździer-
nika do powiatowego Mu-
zeum im. Jana Kasprowicza. 

Do konkursu ,,Moja droga - Ku-
jawskie Dziedzictwo” wpłynęły 
aż 242 prace, czyli dwa razy 
więcej, niż w roku poprzednim. 
Wykonało je 60 artystów. 

Obrady jury konkurso-
wego, które odbyły się kilka dni 
temu, trwały kilka godzin i były 
burzliwe. Zadanie nie było ła-
twe ze względu na dużą liczbę 
prac oraz, co podkreślały ju-
rorki, wysoki poziom większo-
ści dzieł. Ostatecznie przyznano 
32 nagrody oraz 15 wyróżnień. 

Jury tworzyły: Kinga Tur-
ska-Skowronek oraz Bożena Ol-

szewska - etnografowie z Mu-
zeum Etnograficznego w Toru-
niu, hafciarka, wiceprezes od-
działu bydgosko-toruńskiego 
Stowarzyszenia Twórców Lu-
dowych Henryka Derezińska 
i Beata Wąsik, koordynator pro-
jektu ,,Haft kujawski ginie. Na-
uczmy, ocalmy!” z Muzeum Et-
nograficznego we Włocławku. 

Podczas październikowej 
wystawy w powiatowym mu-
zeum aż 22 artystów będzie re-
prezentowało Powiat Inowro-
cławski, 14 – włocławski, 12 - ra-
dziejowski oraz powiaty mogi-
leński, toruński, lipnowski, 
żniński i mieszkaniec Koszalina. 
Zapraszamy już dziś do mu-
zeum przy ul. Solankowej 33 
w Inowrocławiu na otwar- 
cie wystawy pokonkursowej  
– 8 października o godz. 13.

SZTUKA LUDOWA  
MA SIĘ DOBRZE
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Przedstawiciel Powiatu Ino-
wrocławskiego i wszystkich 
gmin wchodzących w jego 
skład zasiada w Radzie Roz-
woju Obszaru Gospodar-
czego, działającej przy Po-
morskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. 

Rada ta jest stałym organem 
doradczym PSSE i obejmuje 
powiaty z województw: po-
morskiego i kujawsko-pomor-
skiego. Spośród naszego woje-
wództwa w PSSE są, oprócz Po-
wiatu Inowrocławskiego, także 
powiaty: m.in. aleksandrow-
ski, brodnicki, bydgoski, gru-
dziądzki. 

W skład Rady weszli także 
przedstawiciele przedsiębior-
ców, w tym dwaj prezesi du-
żych powiatowych firm: Inter-
Metalu i Opak-Metu. Oprócz 
przedstawicieli samorządów 
i przedsiębiorców zasiadają 
tam też przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych. 

Przedstawicielem Powiatu 
w Radzie jest Joanna Kuchta - 
naczelnik Wydziału Rozwoju, 
Planowania Inwestycji i Inicja-
tyw Europejskich ze Starostwa 
Powiatowego, zgłoszona przez 

Starostę Inowrocławskiego 
Wiesławę Pawłowską. W tym 
tygodniu odbyło się pierwsze 
jej posiedzenie. – Mam na-
dzieję, że dzięki naszemu 
udziałowi w Radzie uda się zin-
tensyfikować działania na rzecz 
rozwoju zadań ważnych dla 
mieszkańców i przedsiębior-
ców – mówi Starosta.

NASI W RADZIE STREFY 
EKONOMICZNEJ
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Jest jednym z edukacyj-
nych symboli nie tylko 
Powiatu Inowrocław-
skiego, ale całego woje-
wództwa. Dziś obchodzi 
swoje urodziny. Mowa 
oczywiście o II Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Marii Konopnickiej.

Wszystko zaczęło się 
w  1920 r., kiedy to  w  Ino-
wrocławiu powstało żeń-
skie Liceum Miejskie o pro- 
filu humanistycznym, któ-
re szybko przekształciło 
się w  Gimnazjum Żeńskie, 
a  w  1924 r. otrzymało na-
zwę Prywatnego Gimna-
zjum Żeńskiego im. M. Ko-
nopnickiej.

Do  1927 r. trwała budo-
wa gmachu szkoły przy ów-
czesnej ul. Jasnej (dziś ul. 
Konopnickiej). W  okresie 
okupacji placówka pełniła 
funkcję niemieckiego urzę-
du pracy Arbeitsamt, aby 
po wojnie wrócić do swojej 
podstawowej roli.

Dziś rozpoczyna się 
2-dniowy cykl obchodów 

z  okazji stulecia placów-
ki. Patronat nad nimi obję-
ła Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska.

- To  wyjątkowa szkoła, 
która od  lat cieszy się sza-
cunkiem nie tylko wśród 
mieszkańców naszego po-
wiatu, ale daleko poza jego 
granicami. Szkoła, która 
nie tylko edukuje, ale także 
wskazuje swym wychowan-
kom wzory i  nowe moż-
liwości, pozwala rozwijać 
swoje zainteresowania. 
To  procentuje doskona-
łymi wynikami jej wycho-

wanków i  coraz wyższymi 
lokatami w  rankingach 
najlepszych polskich szkół 
– podkreśla Starosta Wiesła-
wa Pawłowska.

Warto przy okazji przy-
pomnieć, że  w  ostatnich 
latach II LO przeszło wiele 
remontów i  modernizacji, 
których koszt jest liczony 
w milionach złotych.

Wracając do  historii, 
absolwentami popularnej 
„Konopy” są m.in. Maria 
Chwalisz - nauczycielka 
w  Państwowej Szkole Mu-
zycznej w  Inowrocławiu, 

aktorka Maria Ciesielska- 
Lesiewicz, Jacek Patyk 
- profesor prawa, wykła-
dowca w  Szkole Bankowej 
i  na  Uniwersytecie Gdań-
skim, aktorka Krystyna 
Horodyńska, prekursorka 
w  dziedzinie polskiej or-
todoncji Florentyna Łabi-
szewska-Jaruzelska, za-
łożycielka zespołu Schola 
Cantorum Inowroclaviensis 
Danuta Szyma, dyrektor 
Domu Kopernika w  Toru-
niu Janina Mazurkiewicz, 
Jan Ciećka z  Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego, dziennikarka Ur-
szula Guźlecka czy uznani 
na  lokalnym rynku przed-
siębiorcy - właściciel dru-
karni „Pozkal” Artur Chęsy 
oraz właściciel cukierni 
i  piekarni „Piekuś" Sławo-
mir Pakulski.

Dziś w ramach obchodów 
w  godzinach 11.00 - 20.00 
nastąpi otwarcie szkoły dla 
zwiedzających.

- Będzie możliwość zoba-
czenia okolicznościowych 
wystaw oraz wystawy po-
święconej życiu i  twór-
czości Marii Konopnickiej 

udostępnionej szkole przez 
Muzeum im. Jana Kasprowi-
cza – informują organizato-
rzy obchodów.

Także dziś o  godz. 16.00 
w  kościele pod wezwa-
niem św. Józefa odbędzie 
się msza święta, na  17.00 
w  powiatowej hali „Kuja-
wianka” zaplanowano mecz 
siatkówki „Konopa kontra 
reszta świata”, a  o  20.00 
turniej tenisa ziemnego 

na kortach przy ul. Staropo-
znańskiej.

Jutro zwiedzać szkołę 
i  zobaczyć wystawę będzie 
można w  godzinach 13.00-
20.00.

- Niech ten piękny ju-
bileusz stanie się kolejną
przełomową datą w  hi-
storii szkoły i  pozwoli jej
na dalszy skuteczny rozwój
– mówi Starosta Wiesława
Pawłowska.

Poznaj Powiat. Bądź aktywny

W deszczu róż i tulipanów 
Między Inowrocławiem 
a Gniewkowem leży 
Ostrowo. W środku wsi 
stoi niepozorny kościółek. 
Wzniesiony w 1892 r., 
w miejscu poprzedników, 
z kremowo-żółtej cegły, 
chyba najbardziej charak-
terystycznego dla Po-
wiatu Inowrocławskiego 
materiału budowlanego. 

Najpiękniejszą w  regionie 
cegłę wypalano w  nieda-
lekim Orłowie. Wznoszono 
z niej domy, dwory, młyny, 
graniczne strażnice i  ko-
lejowe dworce, kościoły, 
zbory i  synagogi. Jakość 
stuletniej orłowskiej cegły 
połączona z  pięknem cały 
czas budzi podziw.

W  okolicach 16 lipca, 
zagubiona wśród kujaw-
skiej równiny, wieś ożywa. 
To święto Matki Bożej Szka-
plerznej. Przybywają piel-
grzymi z Gniewkowa i Sza-
dłowic oraz  inni. Robi się 
tłoczno i  gwarno. Liczba 
odpustowych kramów za-

skakuje. Można się zagubić, 
a  przy okazji kupić obwa-
rzanki, cukrową watę, balo-
niki na  druciku... Niestety, 
motyli drewnianych i koni-
ków bujanych nikt już nie 
sprzedaje.

Nabożeństwo odprawiane 
jest na zewnątrz. Pusty tego 
dnia ostrowski kościółek po-
zwala ukryć się  przed odpu-
stowym gwarem. W  ołtarzu 
głównym, na  co  dzień pod 
wizerunkiem św. Anny, skry-
ty jest obraz Matki Bożej.  

To  dzieło wyjątkowej 
urody. Obraz namalowano 
w XVI w. Pierwowzór zwią-
zany jest z  dziełem nider-
landzkiego malarza Adriana 
Ysenbrandta (1480/1490 
- 1551), będącego ozdobą 
Muzeum Sztuki w  Buda-
peszcie. Na  dębowej desce 
miesza się gotyk z renesan-
sem. Ostrowska Madonna 
to  młoda, piękna dziew-
czyna, ubrana w szkarłatną 
suknię i  zdobiony drogimi 
kamieniami płaszcz. Jej 
głowę owija biała chusta, 
bo  mężatki nie wypada-
ło pokazywać z  odkrytą 
głową. Spod nałęczki nie-

sfornie wysypują się dłu-
gie, lekko skręcone włosy. 
Na  kolanach podtrzymuje, 
tulącego się do  niej, na-
giego, a  jednak ubranego 
chłopca. Golaska spowi-
ja przezroczysta materia 
- bisior, tkanina tak lekka, 
że  wykonane z  niej ręka-
wiczki mieściły się w  sko-
rupce orzecha.

Tło obrazu jest wyzłoco-
ne, wokół matki z  dziec-
kiem spadają kwiaty. Są 
to  czerwone róże - symbo-
lizujące miłość Boga oraz 
tulipany, kwiaty nie mające 
odniesień w  chrześcijań-
skiej symbolice.  

Te wiosenne kwia-
ty do  Europy trafiły ze 
wschodu dopiero w  XVI w. 
i  szybko stały się obiektem 
pożądania. W  Niderlan-
dach wybuchła tulipanowa 
gorączka. Bogaci holender-
scy mieszczanie byli gotowi 
za  przywiezione zza morza 
cebulki płacić fortunę, by 
chwilę później zbankruto-
wać. Dochodziło do  sytu-
acji, gdy za  jedną cebulkę 
płacono tyle co  za  4 tony 
pszenicy lub 8 świń. 

Pozostała poruszająca 
wyobraźnię legenda o „tul-
penmanie". Być może jej 
śladem są tulipany spa-
dające na  ostrowskie Ma-
donnę i  Dzieciątko, obraz 
powstał bowiem właśnie 
w Niderlandach i w czasie 
tulipomanii. U  dołu ma-

lowidła znajduje się łaciń-
ska sentencja zaczerpnięta 
z  Pieśni nad pieśniami: 
„Dilectus meus mihi et ego 
illi”, co  znaczy „Mój miły 
jest mój, a  ja jestem jego”. 
Kto widział film lub czytał 
powieść „Tulipanowa go-
rączka” wie, że  słowa te 

świetnie pasują do opowie-
dzianej tam zupełnie świec-
kiej historii. W  niedzielę,
najlepiej w  połowie lipca, 
warto zajrzeć do  Ostrowa,
by cytując słowa popular-
nej piosenki „spojrzeć hen 
za  siebie, w  tamte lata, 
co minęły”.

Sto lat „Konopy”
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NAJWAŻNIEJSZE DATY
1920 - powstanie żeńskiego Liceum Miejskiego 
o profilu humanistycznym,
1921-1922 - powstanie Gimnazjum Żeńskiego,
1924 - powstanie Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego 
im. M. Konopnickiej,
1925-1927 - budowa gmachu szkoły przy ulicy Jasnej 
(Konopnickiej),
wrzesień 1939 - ulokowanie w gmachu szkoły 
niemieckiego urzędu pracy Arbeitsamt,
maj 1945 - powrót do nauki szkolnej,
1963 - przemianowanie szkoły na placówkę 
koedukacyjną,
1966-1969 - wybudowanie sali gimnastycznej,
1971-1972 - wybudowanie boiska szkolnego,
1988 - oddanie do użytku nowej części szkoły,
2000 - I miejsce w ogólnopolskim konkursie szkół 
średnich Super Szkoła 2000.
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GMINA INOWROCŁAW www.gminainowroclaw.eu

W sobotę, 17 września 
Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich Gminy Inowro-
cław świętowało swój 
piętnasty jubileusz. Uro-
czystość odbyła się w sali 
biesiadnej CIS w Łojewie, 
a uczestniczyły w niej 
licznie zgromadzone 
członkinie organizacji.

Część oficjalną uroczysto-
ści poprowadziła Beata 
Szafrańska – Prezes Stowa-
rzyszenia, która od  same-
go początku działalności 
aktywnie wspiera wszelkie 
inicjatywy podejmowane 
na rzecz Gminy i jej miesz-
kańców.

Stowarzyszenie pod prze-
wodnictwem pani Prezes, 
przy współpracy z  człon-

kami Zarządu – paniami: 
Teresą Szymborską, Iloną 
Dobrzańską, Cecylią Hyży 
i  Heleną Szargan, działa 
na  rzecz wspierania trady-
cji lokalnej ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury 
kujawskiej i kulinariów.

Podczas sobotniej uro-
czystości wielokrotnie 
wybrzmiały gratulacje 
i  podziękowania. Słowa 

uznania wyraził Tadeusz 
Kacprzak – Wójt Gminy 
Inowrocław oraz przedsta-
wicielki poszczególnych 
KGW. Organizatorzy zadba-
li również o  symboliczną 
pamiątkę; Beata Szafrań-
ska i  Ilona Dobrzańska 
przygotowały własnoręcz-
nie zdobione świece, które 
otrzymał każdy z  obec-
nych gości.

Wzruszającym elemen-
tem był moment odczy-
tania wierszy napisanych 
przez Alinę Książek – ho-
norową członkinię SKW-
GI i  Barbarę Pułaczewską 
– radną i  przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w  Cieślinie. Słowa, któ-
re wybrzmiały, w  piękny 
sposób podsumowały lata 
działalności Stowarzysze-

nia. Artystycznym akcen-
tem był również występ 
Łucji Trzeckiej, która swój 
talent wokalny zaprezento-
wała śpiewając dwa utwo-
ry.

Jak przystało na  jubi-
leusz, świętujący przed  
toastem odśpiewali tra-
dycyjne „Sto lat…”, a po-
tem częstowali się urodzi-
nowym tortem. Oprawę 

muzyczną zapewnił zespół 
„Co Jest Grane”.

Szczególne podziękowa-
nia Zarządu Stowarzysze-
nia Kobiet Wiejskich Gminy 
Inowrocław kierowane są 
w  stronę Gospodarza Gmi-
ny – Tadeusza Kacprzaka, 
za wsparcie organizacji wy-
darzenia, a także za wielo-
letnią współpracę na  niwie 
lokalnej.

V Gminny Festyn Latawcowy
Mimo obaw o pogodę, 
w sobotę, 17 września 
na lotnisku Aeroklubu Ku-
jawskiego w Inowrocła-
wiu zjawiło się 36 uczest-
ników wraz z rodzinami. 
Było tłoczno, ale wesoło 
i radośnie.

V Gminny Festyn Latawco-
wy uświetnili swoją obec-
nością Wójt Gminy Inowro-
cław - Tadeusz Kacprzak, 
Zastępca Wójta - Magdalena 
Dąbrowska, przedstawi-
ciel Banku Spółdzielczego 
w  Inowrocławiu - Dorota 
Zawadzka, Dyrektor Aero-
klubu Kujawskiego - Jaro-
sław Rogowski oraz dyrekto-
rzy i  nauczyciele placówek 
oświatowych z terenu Gmi-
ny Inowrocław.

Festyn rozpoczął się 
od  prezentacji latawców. 
Każdy z  nich był inny, 
a  wszystkie propagowały 

główne przesłanie festynu: 
„Latawce pokoju”.

Komisja konkursowa oce-
niła wykonanie latawców 
pod względem technicznym 
i  plastycznym, wskazując 
zwycięzców w trzech kate-
goriach wiekowych: 

PRZEDSZKOLAKI:
I miejsce – Cezary Janiak, PSGI „Akademia 
Przedszkolaka”, oddział w Jaksicach 
II miejsce – Oliwier Roszak, PSGI „Akade-
mia Przedszkolaka”, oddział w Jaksicach 
III miejsce – Jakub Dziedzic, PSGI „Akade-
mia Przedszkolaka”, oddział w Sławęcinku

Klasy I-III: 
I miejsce – Wojciech Nowicki, SP Jaksice 
II miejsce – Antek Tarsalewski, SP Orłowo 
III miejsce – Zofia Janiak, SP Jaksice
Klasy IV-VIII: 
I miejsce – Maciej Andrys, SP Orłowo 
II miejsce – Lena Gawęda, SP Góra 
III miejsce – Amelia Spryszyńska, SP Góra

Po ocenie wizualnej nad-
szedł najbardziej oczekiwa-
ny moment, ocena wysoko-
ści lotu. „Latawce pokoju” 
pojawiły się nad Inowro-

cławiem. W tej konkurencji 
triumfowali: 

I miejsce – Ignacy Martynowski,  
SP Sławęcinek
II miejsce – Mateusz Kaczmarek,  
SP Tupadły
III miejsce – Wojciech Nowicki, SP Jak-
sice i Jakub Dziedzic, PSGI „Akademia 
Przedszkolaka”, oddział w Sławęcinku

Loty latawców zakończył 
pokaz akrobacji latawcowej 
przygotowany przez rodzinę 
Państwa Gawędów. Pan Wal-

demar z synem Aleksandrem 
pokazali wyższy poziom 
zabawy z  latawcem - loty 
latawcem dwulinkowym. La-
tali synchronicznie kreśląc 
na niebie różne figury. 

Wręczenie nagród i  po-
dziękowania zakończyły 
festyn.

Organizatorem festynu 
było Stowarzyszenie Przy-
jaciół Szkoły w Sławęcinku. 
Imprezę współfinansowano 
ze środków Gminy Inowro-
cław.

Konkurs na Gminne Święto Dyni

Wójt Gminy Inowrocław 
zaprasza serdecznie 
wszystkie koła gospodyń 
wiejskich, stowarzysze-
nia, towarzystwa i kluby 
z terenu gminy Inowro-
cław do wzięcia udziału 
w konkursie o tytuł 
„Najsmaczniejszego prze-
tworu z dyni”. Konkurs 
wpisany jest w harmono-
gram „Gminnego Święta 
Dyni”, którego VIII edycja 
odbędzie się 21 paździer-
nika br. w Żalinowie.

W  konkursie wezmą 
udział organizacje, które 
do  14 października br. po-
twierdzą telefonicznie (52 
355 58 68) lub mailowo (ka-
tarzyna.gregowska@gmina-
inowroclaw.eu) chęć udzia-
łu w kulinarnej rywalizacji. 
Każda organizacja zgłasza 

do  konkursu jeden prze-
twór z dyni.

Wyboru najsmaczniejszego 
przetworu dokona Komisja 
Konkursowa powołana przez 
Wójta Gminy Inowrocław, 
składająca się z  przedstawi-
cieli organizatora i  niezależ-
nych ekspertów. Przy ocenie 
pod uwagę będą brane nastę-
pujące kryteria: prezentacja 
ogólna i  estetyka; oryginal-
ność receptury, smak i kolo-
rystyka; wykorzystanie dyni 
jako obowiązkowego składni-
ka przetworu.

Laureaci pierwszych 
trzech miejsc otrzymają 
w nagrodę bony o wartości 
500, 300 i 200 zł. Na pozo-
stałych uczestników kon-
kursu czekać będą nagrody 
pocieszenia.

Więcej informacji związa-
nych z  konkursem znajdą 
Państwo w  Regulaminie 
konkursu na stronie gmina-
inowroclaw.eu.

Jubileusz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich  
Gminy Inowrocław
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www.gniewkowo.com.pl GMINA GNIEWKOWO

„Śmierć w lesie. Zbrod-
nia niemiecka w lasach 
gniewkowskich w latach 
1939-1941.” to nazwa pro-
jektu historyczno-eduka-
cyjnego, który realizuje 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji 
w Gniewkowie. 

W  miniony weekend zor-
ganizowaliśmy kilka wyda-
rzeń, które na  celu miały 

ukazać okrucieństwo cza-
su II wojny światowej oraz 
szczególne jej znamię, jakie 
zostało odciśnięte na  tere-
nie powiatu inowrocław-
skiego oraz lasów gniew-
kowskich.

W  sobotę, 17 września, 
kilkadziesiąt osób wzięło 
udział w  projekcji filmu 
„Makabryczna noc” (zre-
alizowanego przez Uni-
sławskie Towarzystwo 
Historyczne), która po-
przedzona była prelekcją 

p. Małgorzaty Zubek, któ-
ra brała udział w  produk-
cji tego filmu. Sam obraz, 
opowiadający o  zbrodni 
dokonanej w  więzieniu 
inowrocławskim w  nocy 
22/23 października 1939 
roku, był niesamowitym 
świadectwem okrucień-
stwa niemieckiej okupa-
cji. Dla naszej lokalnej 
społeczności było to  tak-
że wspomnienie po-
mordowanych wówczas 
mieszkańców Gniewko-

wa. Po  krótkiej przerwie 
poświęconej rozmowom 
nt. filmu, zaprosiliśmy 
wszystkich na  przedsta-
wienie artystyczne ma-
jące obrazować zbrod-
nię dokonaną w  lasach 
gniewkowskich, które 
wystawiły uczennice SP2 
w  Gniewkowie oraz tan-
cerki ze Szkoły Tańca Ada-
ma Borzęckiego. W  trak-
cie występu MGOKSiR 
zaprezentował listę po-
mordowanych w  lasach 

gniewkowskich. Tutaj war-
to dodać, że  przygotowu-
jąc materiały do  realizacji 
projektu, na  podstawie 
dokumentów archiwal-
nych, udało nam się ustalić 
tożsamość kilkudziesię-
ciu kolejnych osób, które 
także zostały zabite przez 
Niemców w naszym lesie.

Niedzielne przedpołudnie 
zgromadziło ponad 20 cy-
klistów, którzy wzięli udział 
w  Rowerowym Rajdzie Pa-
mięci. Na  trasie znalazły 
się miejsca pamięci ofiar 
II wojny światowej obelisk 
w  Dąblinie oraz pomnik 
na  cmentarzu w  Gniewko-
wie.

W  poniedziałek miało 
miejsce uroczyste otwar-
cie wystawy pamięci, którą 
zorganizowaliśmy wspól-
nie z  Instytutem Pamięci 
Narodowej. Prelegentem 
był dr. Tomasz Ceran (IPN), 
który w  bardzo przystęp-

ny sposób zgromadzonej
licznie młodzieży z  gniew-
kowskich szkół opowiedział
o  Zbrodni Pomorskiej. Po-
nad setka dzieci i młodzie-
ży mogła później zapoznać
się ze specjalnie przygoto-
wanymi dla nich planszami, 
a  nauczyciele historii oraz
szkoły zostali obdarowani
edukacyjnymi pakietami
multimedialnymi IPN.

MGOKSiR obecnie przy-
gotowuje teczki dokumen-
tów źródłowych, które 
pozwoliły na  ustalenie
tożsamości kolejnych 
kilkudziesięciu osób za-
mordowanych w  lasach 
gniewkowskich, celem
przekazania ich do IPN.

Projekt dofinansowany 
ze środków Programu Wie-
loletniego NIEPODLEGŁA
na  lata 2017-2022 w  ra-
mach Rządowego Programu 
Dotacyjnego „Niepodle-
gła”.

Ziemia okupiona „krwią i blizną”…

FOT. NADESŁANE

www.gminakruszwica.pl  GMINA KRUSZWICA

11 września br., 
po dwuletniej przerwie, 
w Kruszwicy odbyła się 
IV edycja Aquathlonu 
Kruszwica. 

Zawodnicy musieli naj-
pierw przepłynąć 500 me-
trów w jeziorze, a następ-
nie przebiec 5 kilometrów 
malowniczą trasą wzdłuż 
Gopła. W  klasyfikacji 
mężczyzn zwyciężył Mi-
chał Plucinski z  Torunia. 
Drugi był Karol Bagrowski, 
również z  Torunia. Trze-
cie miejsce zajął Tomasz 
Krajewski z Inowrocławia. 
W  klasyfikacji kobiet naj-
lepsza była Monika Jad-

czak z  Krotoszyna. Dru-
ga na  mecie znalazła się 
Marta Pawłowska z  Byd-
goszczy, a  trzecia Marta 
Kocząb z  Inowrocławia. 
Najmłodszym uczestni-
kiem Aquathlonu była 
Zofia Siwa z  Mogilna, 
a  najstarszą uczestniczką 
– kruszwiczanka – Dorota 
Juskowiak.

Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy 
udziału i ukończenia zawo-
dów!

Organizatorami przedsię-
wzięcia byli Gmina Krusz-
wica oraz Nadgoplańskie 
Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe w Kruszwi-
cy.

Sponsorami wydarzenia 
była firma Bunge Polska 
S.A., Fundacja Hodowców 
Polskiej Białej Gęsi, Nad-

goplańska Komunikacja
Autobusowa oraz Chmie-
lewski – Budownictwo
Sp. z o.o.

Za nami Aquathlon Kruszwica 2022!

FOT. NADESŁANE

Uczestnicy wezmą udział w specjalnie dla nich dobranych 
ćwiczeniach fi zycznych, w niewielkich grupach. Dowiedzą 

się też jak unikać niebezpiecznych sytuacji, m. in. w miejscu 
zamieszkania i środkach komunikacji publicznej, a także 
jak dzięki zdrowemu ruchowi i właściwej diecie zachować 
sprawność do późnych lat. Wszystkie osoby, które wyrażą 

chęć uczestnictwa w Programie wezmą udział w badaniach 
kwalifi kacyjnych, które obejmują: badanie lekarskie, ocenę 

sprawności fi zycznej oraz ankietę samooceny stanu zdrowia 
i zadowolenia z życia. Po zakwalifi kowaniu przez lekarza 

uczestnicy będą ćwiczyć w grupach 3 razy w tygodniu 
po 45 minut. Grupy prowadzone będą przez przeszkolonych 
trenerów. Okres ćwiczeń to 3 miesiące (wrzesień - grudzień).

Osoby chętne do udziału w projekcie 
zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie 

pod numerem telefonu 52 3515 010 w. 41 
lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pok. 112.
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GMINA ROJEWO www.rojewo.pl

Jak co roku Szkoła Pod-
stawowa im. K. Górskiego 
w Rojewie oraz filie w Ścibo-
rzu i Liszkowie brały udział 
w akcji Sprzątanie świata. 

W ramach akcji, która w tym 
roku przebiegała pod hasłem 
„Wszystkie śmieci są nasze”, 
w  piątek 16 września przed-
szkolaki, dzieci z  klas I-IV 
oraz uczniowie z filii w Lisz-
kowie sprzątali tereny wokół 
szkół  i pobliską okolicę. 

Tradycyjnie już star-
si uczniowie z  klas V-
-VIII z  Rojewa włączyli się 
do  akcji w  sobotę. Wzięli 
udział w  pieszym rajdzie 
na trasie: Rojewo –Jaszczół-
towo – Rojewo. W tym roku 
do  sprzątania przyłączyli 
się również ubiegłoroczni 
ósmoklasiści. To  dowód 
na  przywiązanie do  pew-
nych szkolnych tradycji spę-
dzania czasu pozalekcyjne-
go wspólnie i  pożytecznie 
na świeżym powietrzu. 

W miejscowości Ściborze 
została przebudowana 
droga gminna. 

Zakres robót obejmował 
wykonanie nowej konstruk-
cji jezdni o nawierzchni bi-
tumicznej dwuwarstwowej, 
o łącznej długości 924,64 m 
i szerokości 4,0m. 

Całkowita wartość in-
westycji   999. 464,63  zł, 
na jej realizację gmina 
uzyskała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg  w wysoko-
ści 499.732,00 zł. 

Inwestycja została wy-
konana   przez  Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych 
„INODROG”.

Finał 29. akcji Sprzątanie świata 
– „Wszystkie śmieci są nasze” w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Rojewie

Nowa droga 
asfaltowa 

w Gminie Rojewo
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GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

10 września uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
im. Karola Urbańskiego 
w Złotnikach Kujawskich 
wzięli udział w drugim 
etapie powiatowego 
konkursu ekologicznego 
pt. „Recyklingowa Rewia 
Mody” pod patrona-
tem starosty Wiesławy 
Pawłowskiej i firmy „Plast 
Mar” z Balczewa. 

Tym razem udali się 
do  Młodzieżowego Domu 
Kultury im. J. Korczaka 

w  Inowrocławiu, aby za-
prezentować stroje przy-
gotowane z  surowców 
wtórnych. Podczas pokazu 
na  czerwonym dywanie, 
w świetle fleszy i rytmicz-
nej muzyki mogliśmy po-
dziwiać kreatywność oraz 
wielkie zaangażowanie 
w  działania proekologicz-
ne dzieci i młodzieży z po-
wiatu inowrocławskiego. 

Jakub Leliński (kl. 5c) 
zdobył III miejsce w  kon-
kursie, natomiast uczennice 
- Jagoda Mikołajewska (kl. 
5b), Nikola Ciupak (kl. 5b) 
oraz  Weronika Szymańska 
(kl. 5c) zostały wyróżnione. 

Każdy z  uczestników 
oraz opiekun konkursu 
p. Ewa Lewicka otrzyma-
li dyplomy i  upominki. 
Fundatorem głównych na-
gród był p. Marek Margie-
lewski z  firmy Plast-Mar 
zajmującej się recyklin-
giem tworzyw sztucznych 
oraz edukowaniem dzieci 
i młodzieży w tym obsza-
rze. 

Wszystkim uczestnikom 
oraz zwycięzcy konkursu 
składamy gratulacje. Dzię-
kujemy również rodzicom, 
którzy towarzyszyli swoim 
dzieciom oraz opiekunowi 
podczas gali. 

Szóstoklasiści Zespołu 
Placówek Oświatowych 
w Tucznie podczas zajęć 
z robotyki oswajają zesta-
wy LEGO 51515. 

Ta  najnowsza ewolucja 
LEGO® MINDSTORMS® 
składa się z pięciu wyjątko-
wych modeli do  zbudowa-
nia, co  zapewnia mnóstwo 
zabawy z  programowa-
niem. W  aplikacji Robot 
Inventor uczniowie spotkają 
ambitne zadania do  samo-
dzielnego wykonania. Uczy-
my się współpracy i  od-
powiedzialności - aż miło 
obserwować uczniowskie 
zaangażowanie. 

Zestawy LEGO zakupili-
śmy dzięki wsparciu finan-
sowemu programu „Labora-
torium Przyszłości”.

Jesteśmy EKO Zajęcia  
z robotyki 

w ZPO 
Tuczno

FOT. NADESŁANE
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Przysłowie mówi że: 
„wszystko co dobre, 
szybko się kończy” i tak 
przez 7 tygodni – 3 razy 
w tygodniu odbywały się 
zajęcia dla dzieci w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
w Dąbrowie Biskupiej 
oraz filii w Wonorzu. 

Największym powodzeniem 
cieszyły się kreatywne pra-
ce plastyczne, również masa 
solna, gry planszowe, klocki, 
zgaduj-zgadula, seanse fil-
mowe, zajęcia na powietrzu. 

Mieliśmy także wycieczkę 
do  PLAST-MAR w  Bal-
czewie oraz ognisko w  le-
śniczówce Balczewo. Dla 
uatrakcyjnienia zajęć zostali 
zaproszeni goście. Pan An-
drzej Kuczora – kominiarz, 
Pani Małgorzata Kornacka – 
zajęcia kulinarne, Pani Daria 
Kańkowska – pielęgniarka, 
Pan Piotr Żarnowski – we-
terynarz, Pani Barbara Kru-
szyńska – twórczyni biżuterii 
koralikowej, Pani Małgorza-
ta Mikołajczak – fryzjerka. 
Wszystkim gościom serdecz-
nie dziękujemy. Przez 7 ty-
godni działaliśmy również 

on-line podczas cyklicznych 
cotygodniowych spotkań 
„Mózgi wakacyjne”. Warsz-
taty cieszyły się popularno-
ścią i  obopólną sympatią. 
Był to  czas spotkań, dobrej 
zabawy, śmiechu, nowych 
znajomości, ale też twórczej 
kreatywnej pracy.

Dziękujemy: Wójtowi 
Gminy Dąbrowa Biskupia 
Panu Marcinowi Filipiak 
za  pomoc w  realizacji wy-
jazdu do  PLAST – MAR 
do  Balczewa, Firmie Naf-
tex – Jan Jadwiga Adam-
scy za  darmowy transport 
na wycieczkę do Balczewa, 

Panu Markowi Margielew-
skiemu, właścicielowi firmy 
PLAS – MAR za  otrzymane 
doniczki i gadżety dla dzieci 
oraz Zarządowi Banku Spół-
dzielczego w  Piotrkowie 
Kujawskim za  dostarczenie 
gadżetów na  upominki dla 
dzieci. Również dziękujemy 
Rodzicom za  pomoc dnia 
codziennego. Na  zakończe-
nie dzieci otrzymały dyplo-
my i  upominki. Poza zaję-
ciami z  dziećmi, biblioteka 
uczestniczyła w  3-krotnych 
zajęciach w  Środowisko-
wym Domu Samopomocy 
w Wonorzu.

Podsumowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Biskupiej
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ROZRYWKA

od 23 do 29 września

 poniedziałek, 26 września

04.40  Klan (4024) - serial
05.05  Przysięga (723) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (109) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Studio Raban - dla młodzieży
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (48) - serial
09.35  Komisarz Alex (49) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (303) - serial
11.25  Kasta (291) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Chiny: starodawne królestwo 

przyrody (3) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (110) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (724) - 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  Leśniczówka (592) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr, Polska 

2018, reż. Agnieszka Glińska, 
wyk. Patrycja Soliman, Ewa 
Konstancja Bułhak

22.40  Pokolenie podłączonych 
23.45  Dawno temu w Ameryce 

2 - film fabularny, USA/Włochy 
1984, reż. Sergio Leone, wyk. 
Robert De Niro, James Woods

01.50  Na linii wroga - film fabularny, 
USA/Filipiny 1997, reż. Mark 
Griffiths, wyk. Chris Mulkey

03.20  Sfora (5)- serial
04.20  Notacje (989) - dokument
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1622) - serial
06.20  Umarł, aby żyć. Rzecz 

o Stefanie kardynale 
Wyszyńskim (3) - dokument

06.35  Umarł, aby żyć. Rzecz o Ste-
fanie kardynale Wyszyńskim 
(4) - dokument

06.55  Rodzinka.pl (172) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (100) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2662) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Postaw na milion - rozrywka
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (263) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(55) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (64) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (129) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2662) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2663) - serial
20.45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1672) - serial
21.55  Z biciem serca (9) - serial
23.05  Gloria (4) - serial
00.15  Proxima - film fabularny, 

Francja/Niemcy 2019,
reż. Alice Winocour, 
wyk. Eva Green, Zélie Boulant, 
Matt Dillon

02.10  O mnie się nie martw - serial
03.05  Parasite - film fabularny, Korea 

Południowa 2019, reż. Bong 
Joon-ho, wyk. Kang-ho Song, 
Jang Hye-jin, Woo-sik Choi

05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (273) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (274) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (254) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1122) - serial
11.40  Gliniarze (325) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1132) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1178) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (714) - serial
17.00  Gliniarze (723) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3462) - 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 (8) - serial
00.10  Blackway 

- film fabularny, USA 2015, 
reż. Daniel Alfredson, 
wyk. Anthony Hopkins, Julia 
Stiles, Alexander Ludwig

02.10  Nowy początek 
- film fabularny, USA/Kanada 
2016, reż. Denis Villeneuve, 
wyk. Amy Adams, Jeremy 
Renner, Forest Whitaker

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 (1303) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  MądrzeGotujemy 

z Katarzyną Bosacką - info
11.50  Ukryta prawda (1420) - serial
12.55  Tajemnice miłości (11) - serial
14.00  Ukryta prawda (1304) - serial
15.05  Ukryta prawda (1097) - serial
16.10  Ten moment (39) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1421) - 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 (3495) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Herkules (4) - serial
22.40  Zanim odejdą wody 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Todd Phillips, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Zach Galifianakis, Michelle 
Monaghan

00.30  Co za tydzień - info
01.20  Na granicy światów (1) - serial
02.20  Uwaga! - info
02.40  Noc magii - rozrywka
04.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 25 września

05.05  Sprawa dla reportera 
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (219) 
06.50  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.00  Czas w las - info
09.30  Okrasa łamie przepisy - info
10.10  Klasztorne smaki według 

Remigiusza Rączki - info
10.40  Zmiennicy (2) - serial
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Misja Zambia (2) - dokument
13.15  Chiny: starodawne królestwo 

przyrody (3) - dokument
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Weterynarze z sercem (138) 
15.05  Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz 

- film fabularny, Polska 1978, 
reż. Stanisław Bareja

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
20.20  Studio Ligi Narodów UEFA
20.35  Piłka nożna: Liga Narodów 

UEFA - piłka nożna, 
Wielka Brytania 2022

23.25  Nice Guys. Równi goście 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Shane Black, 
wyk. Russell Crowe, 
Ryan Gosling, Angourie Rice

01.30  Ja, Frankenstein 
- film fabularny, USA/Australia 
2014, reż. Stuart Beattie

03.05  Jaka to melodia? - rozrywka
03.55  Film dokumentalny 
04.25  Z pamięci - publicystyka
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2661) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2662) - serial
07.00  M jak miłość (1671) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.10  Polska od kuchni - Miss 

Wdzięku (8) - 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 - rozrywka
16.15  Tak to leciało! - rozrywka
17.05  Lajk! - info
17.30  Rodzinka.pl (276) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.50  Na sygnale (384) - serial
19.25  Na sygnale (385) - serial
20.00  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Parasite 

- film fabularny, Korea 
Południowa 2019, 
reż. Bong Joon-ho, 
wyk. Kang-ho Song, Jang 
Hye-jin, Woo-sik Choi

23.25  Amerykanin 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2010, reż. Anton 
Corbijn, wyk. George Clooney, 
Violante Placido, Thekla Reuten

01.20  Jasne błękitne okna 
- film fabularny, Polska 2007, 
reż. Bogusław Linda, 
wyk. Beata Kawka, Joanna 
Brodzik, Jacek Braciak

03.00  Proxima 
- film fabularny, Francja/
Niemcy 2019, reż. Alice 
Winocour, wyk. Eva Green, 
Zélie Boulant, Matt Dillon

04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.50  Na fali 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Ash Brannon, Chris Buck, 
wyk. Robert Stadlober, 
Jessica Schwarz

09.40  Trolle 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Mike Mitchell, Walt Dohrn, 
wyk. Anna Kendrick, Justin 
Timberlake, Zooey Deschanel

11.40  Shrek Forever 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Mike Mitchell, wyk. 
Mike Myers, Eddie Murphy, 
Cameron Diaz

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  Pasażer 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/Chiny/
Kanada 2018, reż. Jaume 
Collet-Serra, wyk. Liam 
Neeson, Vera Farmiga

01.45  Na linii ognia 
- film fabularny, USA 1993, 
reż. Wolfgang Petersen, 
wyk. Clint Eastwood, John 
Malkovich, Rene Russo

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

05.20  Uwaga! - info
05.40  Ukryta prawda (925) - 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
12.25  Herkules (3) - serial
13.30  Salon sukien ślubnych: 

Polska 2 - dokument
14.05  Mam talent - rozrywka
15.55  Harry Potter 

i więzień Azkabanu 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 2004, 
reż. Alfonso Cuarón, 
wyk. Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint, Emma Watson

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  MasterChef - rozrywka
21.35  Tajemnica zawodowa - serial
22.45  Szakal 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/Niemcy/
Japonia 1997, reż. Michael 
Caton-Jones, wyk. Richard 
Gere, Bruce Willis, Diane 
Venora

01.15  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

02.20  Uwaga! - info
02.40  Noc magii - rozrywka
04.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 24 września

05.05  Mister Twister (29, 30) - 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 (219) 
08.45  Pełnosprawni - magazyn
09.10  Mezopotamia 3D: Przyszłość 

naszych korzeni - dokument
10.25  Sprawa dla reportera 
11.25  Noce i dnie (3) - serial
12.30  Powrót siedmiu wspaniałych 

- film fabularny, USA/Hiszpa-
nia 1966, reż. Burt Kennedy, 
wyk. Yul Brynner

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Komisarz Alex (215) - serial
15.55  Rolnik szuka żony - rozrywka
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Ojciec Mateusz (358) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Komisarz Alex (216) - serial
21.30  Nice Guys. Równi goście 

- film fabularny, USA 2016, 
reż. Shane Black, wyk. 
Russell Crowe, Ryan Gosling, 
Angourie Rice

23.35  Arkansas - film fabularny, 
USA 2020, reż. Clark Duke, 
wyk. Liam Hemsworth, Jacob 
Zachar, Patrick Muldoon

01.25  Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz 
- film fabularny, Polska 
1978, reż. Stanisław Bareja, 
wyk. Krzysztof Kowalewski, 
Bronisław Pawlik

03.15  Jaka to melodia? - rozrywka
04.45  Z pamięci - publicystyka
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2658) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2659) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2660) - serial
07.00  M jak miłość (1670) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
12.05  Rodzinny ekspres - info
12.45  The Voice of Poland 

- rozrywka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Eurowizja 

Junior 2022 - rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (853) 

- serial
17.20  Smaki świata - po bałkańsku 

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

- rozrywka
19.35  Lajk! - info
20.00  The Voice 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
01.25  The Voice of Poland - rozrywka
02.25  Kabaret. Super Show Dwójki 

- rozrywka
03.25  Larry Crowne. Uśmiech losu 

- film fabularny, USA/Francja 
2011, reż. Tom Hanks, 
wyk. Tom Hanks, Julia Roberts, 
Sarah Mahoney

05.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.25  Jak długo jeszcze? 

- film fabularny, USA/Kanada 
2007, reż. Steve Carr, 
wyk. Ice Cube, Nia Long, 
John C. McGinley

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

(36) - dokument
12.45  Górale (15, 16) - dokument
13.45  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (115) - dokument
14.15  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (116) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (112) - dokument
16.15  Więzienie (113) - dokument
16.45  Więzienie (114) - dokument
17.15  Więzienie (115) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (269, 270) 

- 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 

(4) - rozrywka
21.05  Shrek Forever - film fabularny, 

USA 2010, reż. Mike Mitchell, 
wyk. Mike Myers, Eddie 
Murphy, Cameron Diaz

23.00  Na linii ognia - film fabularny, 
USA 1993, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Clint Eastwood, 
John Malkovich, Rene Russo

01.55  Koszmar następnego lata 
- film fabularny, USA/Meksyk 
1998, reż. Danny Cannon, wyk. 
Jennifer Love Hewitt, Freddie 
Prinze jr., Brandy Norwood

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

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (924) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Na Wspólnej (3491) - serial
11.55  Na Wspólnej (3492) - serial
12.20  Na Wspólnej (3493) - serial
12.50  Na Wspólnej (3494) - serial
13.30  MasterChef - rozrywka
15.10  Top Model - rozrywka
16.45  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
17.50  MądrzeGotujemy 

z Katarzyną Bosacką - info
17.55  Kuchenne rewolucje

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Mam talent - rozrywka
21.45  Kac Vegas 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2009, reż. Todd Phillips, 
wyk. Bradley Cooper, 
Ed Helms, Zach Galifianakis

23.55  Liga Sprawiedliwości 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Kanada 2017, 
reż. Zack Snyder, 
wyk. Ben Affleck, Henry Cavill, 
Amy Adams

02.30  Johnny - kulisy produkcji 
- dokument

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

- rozrywka

 piątek, 23 września

04.40  Klan (4023) - serial
05.05  Przysięga (722) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (108) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (47) - serial
09.40  Komisarz Alex (48) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (302) - serial
11.25  Kasta (290) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Szmaragdowa oaza w Brazylii
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 (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
20.35  Ojciec Mateusz (358) - serial
21.25  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
21.35  Na sygnale (385) - serial
22.15  W obliczu śmierci - film 

fabularny, Wielka Brytania/
USA 1987, reż. John Glen, 
wyk. Timothy Dalton, Maryam 
d’Abo, Joe Don Baker

00.35  Miasto odkupienia 
- film fabularny, USA 2014, reż. 
Keith Parmer

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

03.05  Ratownicy (4) - serial
03.55  Magazyn kryminalny 997 
04.40  Notacje (860) - dokument

04.55  Na sygnale (215) - serial
05.25  M jak miłość (1621) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się
06.55  Rodzinka.pl (171) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.20  Polska od kuchni - Miss 

Wdzięku (7) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2661) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (128) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (262) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(54) - serial
15.50  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (63) - serial
18.00  Siatkówka: Mistrzostwa 

Świata kobiet w Holandii 
i Polsce 

19.50  Studio Mistrzostw Świata 
kobiet - magazyn

20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2662) - serial
20.40  Tak to leciało!  - rozrywka
21.40  Kabaret. Super Show Dwójki 
22.50  Hity wszech czasów 
23.55  Larry Crowne. Uśmiech losu 

- film fabularny, USA/Francja 
2011, reż. Tom Hanks, wyk. 
Tom Hanks, Julia Roberts, 
Sarah Mahoney

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

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

05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (271) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (272) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (253) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1121) - serial
11.40  Gliniarze (324) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1131) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1177) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (713) - serial
17.00  Gliniarze (722) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3461) - 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  Nowy początek 

- film fabularny, USA/Kanada 
2016, reż. Denis Villeneuve, 
wyk. Amy Adams, Jeremy 
Renner, Forest Whitaker

01.50  Wałęsa. Człowiek z nadziei 
- film fabularny, Polska 2013, 
reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Agnieszka Grochowska, 
Iwona Bielska

04.15  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1302) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1419) - serial
12.55  Tajemnice miłości (10) - serial
14.00  Ukryta prawda (1303) - serial
15.05  Ukryta prawda (1096) - serial
16.10  Ten moment (38) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1420) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  Liga Sprawiedliwości 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Kanada 2017, 
reż. Zack Snyder, 
wyk. Ben Affleck, Henry Cavill, 
Amy Adams

22.40  Constantine 
- film fabularny, USA/Niemcy 
2005, reż. Francis Lawrence, 
wyk. Keanu Reeves, Rachel 
Weisz, Shia LaBeouf

01.00  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2022

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

- rozrywka
04.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

film fabularny, Korea
Poł

-ho Song, Jang
Hye-jin, Woo-sik Cho

 Parasite

ys. Równi goście
film fabula

yan Gosling,
Angourie Rice

(
 Nice Guys. Równi goś 

początek
- film fabula

ve,
Adams, Jeremy

Renner, Forest Whita

 Nowy początek 
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04.45  Klan (4027) - serial
05.15  Przysięga (726) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (112) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Wciąż uczyć się żyć 

- dokument
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (51) - serial
09.40  Komisarz Alex (52) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (306) - serial
11.25  Kasta (294) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Orle jeziora - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (113) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (727) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4028) - serial
18.20  Kasta (295) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (595) - serial
21.00  Na sygnale (386) - serial
21.35  Sprawa dla reportera 
22.35  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.15  Magazyn kryminalny 997 
00.00  Festiwal Niepokorni Niezłomni 

Wyklęci (2) - info
00.20  Magazyn Ekspresu Reporterów 
01.20  Tanie dranie - Moroz 

i Kłopotowski komentują świat
02.00  Londyńczycy (5) - serial
02.50  Ocaleni (215) - talk show
03.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.25  Notacje (939) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (216) - serial
05.30  M jak miłość (1625) - serial
06.20  Smaki świata - po bałkańsku 

- info
06.55  Rodzinka.pl (175) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.20  Ostoja - info
11.55  Barwy szczęścia (2665) - serial
12.35  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (131) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (266) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(58) - serial
15.55  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (67) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (132) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2665) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2666) - serial
20.40  Ojciec Mateusz - kulisy serialu 
20.55  Ojciec Mateusz (358) - serial
21.55  Z biciem serca (12) - serial
23.10  Anatomia kłamstwa (1) - serial
00.25  Zaraz wracam 

- film fabularny, USA/Kanada/
Niemcy 2008, reż. Susan 
Montford, wyk. Kim Basinger, 
Lukas Haas, Craig Sheffer

02.05  Fatalny skok 
- film fabularny, USA 2008, 
reż. Charles Burmeister, 
wyk. Val Kilmer, Marg Helgen-
berger, Wilmer Valderrama

03.40  Gomorra (30) - serial
04.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (279) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (280) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (257) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1125) - serial
11.40  Gliniarze (328) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1135) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1181) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (717) - serial
17.00  Gliniarze (726) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3465) - 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 (235) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Titanic (1) 

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

01.35  Szkoła uwodzenia 2 
- film fabularny, USA 2000, 
reż. Roger Kumble, 
wyk. Robin Dunne, Sarah 
Thompson, Keri Lynn Pratt

03.25  Świat według Kiepskich (100) 
- serial

04.00  Świat według Kiepskich (101) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1306) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1423) - serial
12.55  Tajemnice miłości (14) - serial
14.00  Ukryta prawda (1307) - serial
15.05  Ukryta prawda (1100) - serial
16.10  Ten moment (42) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1424) - 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 (3498) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  25 lat niewinności. 

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

01.05  Kac Vegas 
- film fabularny, USA/Niemcy 
2009, reż. Todd Phillips, 
wyk. Bradley Cooper, 
Ed Helms, Zach Galifianakis

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

- rozrywka

 środa, 28 września

04.40  Klan (4026) - serial
05.10  Przysięga (725) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (111) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (50) - serial
09.35  Komisarz Alex (51) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (305) - serial
11.25  Kasta (293) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Klan małego pawiana 
14.00  Wspaniałe stulecie (112) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (726) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4027) - serial
18.20  Kasta (294) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (594) - serial
21.00  Film fabularny 
22.55  Ucieczka na Srebrny Glob 
00.05  Festiwal Niepokorni Niezłomni 

Wyklęci (1) - info
00.25  Zabójcze sekrety 

- film telewizyjny, USA 2019, 
reż. Danny J. Boyle, 
wyk. Jillian Murray, Kristina 
Reyes, Dan Amboyer

01.55  Prokurator (4) - serial
02.45  Karmazynowe wesele (4) 

- serial
03.45  Wojsko-polskie.pl (219) 

- dokument
04.10  Notacje (1016) - dokument
04.25  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1624) - serial
06.25  Pożyteczni.pl - info
06.55  Rodzinka.pl (174) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (102) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2664) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (130) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (265) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(57) - serial
15.55  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (66) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (131) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2664) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2665) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.55  Na dobre i na złe (854) - serial
21.55  Z biciem serca (11) - serial
23.00  Gloria (6) - serial
00.10  Miłość w spadku 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. Charlie Vaughn, 
wyk. Kiersten Warren, Paul 
Greene, Heather McComb

01.50  Medyceusze Wspaniali (13) 
- serial

02.50  Współcześni cenzorzy 
- dokument

04.00  Za marzenia (3) - serial
04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (277) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (278) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (256) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1124) - serial
11.40  Gliniarze (327) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1134) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1180) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (716) - serial
17.00  Gliniarze (725) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3464) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Hell’s Kitchen - piekielna 

kuchni - rozrywka
21.35  Świat według Kiepskich (581) 

- serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Zabić Salazara

- film fabularny, USA/Monaco/
Rumunia 2016, 
reż. Keoni Waxman, 
wyk. Steven Seagal, Luke Goss, 
Georges St-Pierre

01.35  Nagi peryskop 
- film fabularny, USA 1996, 
reż. David S. Ward, 
wyk. Kelsey Grammer, Lauren 
Holly, Rob Schneider

03.25  Świat według Kiepskich 
(98, 99) - serial

04.40  Disco gramy!  - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1305) 

- serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1422) - serial
12.55  Tajemnice miłości (13) - serial
14.00  Ukryta prawda (1306) - serial
15.05  Ukryta prawda (1099) - serial
16.10  Ten moment (41) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1423) 

- 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 (3497) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Top Model - rozrywka
23.10  Lejdis 

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

02.00  Tajemnica zawodowa 
- serial

03.05  Superwizjer - info
03.40  Uwaga! - info
04.00  Noc magii - rozrywka
05.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 27 września

04.40  Klan (4025) - serial
05.05  Przysięga (724) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (110) 

- serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (49) - serial
09.40  Komisarz Alex (50) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (304) - serial
11.25  Kasta (292) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Grenlandia - szepty lodu 
14.00  Wspaniałe stulecie (111) 

- serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (725) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4026) - serial
18.20  Kasta (293) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (593) - serial
21.00  Pełny obraz - info
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów
22.45  Ocaleni (215) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.25  Valerian i Miasto Tysiąca Planet 

- film fabularny, Francja/
Chiny/Belgia/Niemcy/Emiraty 
Arabskie/USA/Kanada/Nowa 
Zelandia/Singapur/Wielka 
Brytania/Tajlandia 2017, 
reż. Luc Besson, Mark Gao

02.45  Film fabularny 
04.20  Notacje (994) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.35  M jak miłość (1623) - serial
06.25  Surowe piękno... - dokument
06.55  Rodzinka.pl (173) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (101) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2663) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (129) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (264) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(56) - serial
15.55  Przepis dnia - info
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (65) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (130) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2663) - serial
20.00  Przepis dnia - info
20.10  Barwy szczęścia (2664) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1673) - serial
21.55  Z biciem serca (10) - serial
23.05  Gloria (5) - serial
00.10  Antybohater - dokument
01.40  Kanał 

- film fabularny, Polska 1956, 
reż. Andrzej Wajda, 
wyk. Tadeusz Janczar, Teresa 
Iżewska, Wieńczysław Gliński

03.25  Amerykanin 
- film fabularny,
USA/Wielka Brytania 2010, 
reż. Anton Corbijn, 
wyk. George Clooney, Violante 
Placido, Thekla Reuten

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (275) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (276) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (255) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1123) - serial
11.40  Gliniarze (326) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1133) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1179) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (715) - serial
17.00  Gliniarze (724) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3463) - 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  Niepowstrzymany 

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

01.20  Siła rażenia 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Rumunia 2006, 
reż. Michael Keusch, 
wyk. Steven Seagal, Lisa 
Lovbrand, David Kennedy

03.30  Świat według Kiepskich (96) 
- serial

04.05  Świat według Kiepskich (97) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1304) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1421) - serial
12.55  Tajemnice miłości (12) 

- serial
14.00  Ukryta prawda (1305) - serial
15.05  Ukryta prawda (1098) - serial
16.10  Ten moment (40) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1422) - 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 (3496) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
22.40  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2022
23.45  Superwizjer - info
00.20  Herkules (4) - serial
01.20  Zabójcza broń - serial
02.25  Uwaga! (6890) - info
02.45  Noc magii (1137) - rozrywka
04.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

KOMEDIA SENSACYJNA 16

Nice Guys. 
Równi goście
THE NICE GUYS, USA 2016

Holland March to nieco niezdarny 
prywatny detektyw. Jego największym 
konkurentem jest nieokrzesany, 
gruboskórny Jackson Healy. Pewnego 
dnia mężczyźni zostają wynajęci 
do rozwiązania tej samej sprawy.

CZAS TRWANIA: 111 MINUT

REŻYSERIA: SHANE BLACK

8
OCENA

REDAKCJI

FILM SF 12

Nowy początek
ARRIVAL, USA/KANADA 2016

Ekranizacja opowiadania Teda 
Chianga. Elitarny zespół badawczy 
musi znaleźć wspólny język 
z przybyszami z kosmosu.

CZAS TRWANIA: 111 MINUT

REŻYSERIA: DENIS VILLENEUVE

8
OCENA

REDAKCJI

THRILLER 16

Parasite
GISAENGCHUNG, KOREA POŁUDNIOWA 2019

Chłopak z biednej rodziny dostaje 
posadę korepetytora dziewczyny 
z zamożnej rodziny. Szybko dostrzega 
w tym wielką szansę dla swoich 
bliskich. Z pozoru niewinna intryga 
prowadzi do tragedii.

CZAS TRWANIA: 127 MINUT

REŻYSERIA: BONG JOON-HO

8
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 25.09.2022

21:00 
SOBOTA 24.09.2022

21:30 
PIĄTEK 23.09.2022

23:10 
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SPOTKANIE Z KURCZAB-REDLICH 

W sobotę w Saloniku Literacko-
Artystycznym Biblioteki Miej-

skiej w Inowrocławiu odbyło się 
spotkanie z Krystyną Kurczab-

Redlich w ramach festiwalu 
INOWROCŁAW = POKÓJ #Ko-

chamiRozumiem. Gość opowie-
dział między innymi o swojej 

książce „Wowa, Wołodia, Władi-
mir. Tajemnice Rosji Putina”, nie 
zabrakło także odniesień do in-

nych publikacji, w których tema-
tem przewodnim jest Rosja. 

Dziennikarka podzieliła się re-
fleksjami ze swojej wieloletniej 
pracy zawodowej jako niezależ-
nej reporterki. Wiele lat spędziła 
w Moskwie, gdzie miała okazję 

poznać naturę Rosjan i zwyczaje 
tam panujące.  

 
PUNKT POMOCY OKRESOWEJ 

Biblioteka Miejska w Inowrocła-
wiu wspiera Fundację Akcja 
Menstruacja, która walczy 

z ubóstwem menstruacyjnym 
i systematycznie zwiększa do-
stęp do rzetelnej wiedzy na te-
mat miesiączki. Akcja „Punktu 

Pomocy Okresowej” polega 
na umieszczaniu w różnych 

miejscach w kraju skrzynek wy-
pełnionych środkami higienicz-

nymi. Te artykuły, bezpłatnie 
mogą pobierać osoby potrzebu-
jące, dotknięte ubóstwem men-

struacyjnym. Od teraz z takiej 
formy pomocy można korzystać 

również w Bibliotece Głównej 
przy ul. Jana Kilińskiego 16. 

Szafka ma swojego opiekuna, 
który raz w tygodniu w razie po-

trzeby uzupełnia brakujące 
środki. Każdy chętny może też 
wuzupełnić punkt artykułami 

higienicznymi. 
 

ZASADŹ SWOJE DRZEWO! 
Znana jest już data akcji sadzenia 
lasu w Chlewiskach, o której in-

formowaliśmy w Przeglądzie. To 
wtorek, 25 października o godz. - 
Chciałabym, aby zaangażowali 

się w tę akcję wszyscy chętni 
mieszkańcy powiatu, ucznio-

wie, rolnicy. Jeśli każdy posadzi 
około 30 drzew, to zakończymy 
pracę w jeden dzień – mówi ini-
cjatorka pomysłu, Starosta Ino-
wrocławski Wiesława Pawłow-
ska. Wydarzenie będzie się od-

bywało w ramach kampanii Ak-
tywny Powiat Inowrocławski. 
Powiat zapewni sadzonki oraz 

sprzęt do sadzenia drzew.

                            KRÓTKO 

17 września w świetlicach 
wiejskich w Piotrkowicach, 
Górze i Gnojnie z przedsta-
wieniem „Zagraj ze mną” 
wystąpił Teatr Vaska. Spek-
takl adresowany był dla 
dzieci i młodzieży. 

Twórca tego przedstawienia - 
czytamy w zapowiedzi 
do spektaklu - chce udowodnić, 
że najmłodszych nie tylko cie-
szą gry komputerowe i lalki 
Barbie, ale i również potrafią 
bawić się w teatr.  

Chce uczyć wiedzy o te-
atrze poprzez zabawę, pra-
gnie aby publiczność miała 
okazję wejść na scenę i wziąć 
udział w przedstawieniu. 

Z wielu miejscowości 
I tak też było w wymienionych 
powyżej świetlicach, w których 
poza miejscowymi bywalcami 
świetlicowych spotkań, zgro-
madzili się również uczestnicy 
zajęć z Kruszy Duchownej, 
Kruszy Podlotowej, Koma- 
szyc, Miechowic, Łojewa, Sła-
węcinka, Cieślina, Orłowa 
i Czystego. 

W jednej z części widowi-
ska dzieci miały okazję wyka-
zać się swoimi zdolnościami 
aktorskimi, choreograficznymi 
i wokalnymi, recytując tańcząc 
i śpiewając. 

Teatr Vaska nawiązuje 
do tradycji dawnych wędrow-
nych lalkarzy, którzy prze-
mieszczali się z miejsca na miej-
sce i grali bawiąc i wzruszając 
publiczność.  

Ustawiali parawan na pla-
cach lub w salach i swymi lal-

kami przedstawiali postaci, 
zdarzenia, prawdziwe historie. 

Rysowali sceny  
z przedstawienia 
Tuż po zakończeniu spektaklu 
młodzi widzowie rysowali 
jedną ze scen z przedstawienia, 
tę która spodobała się im naj-
bardziej, bądź tę, która na dłu-
żej zapadła w ich pamięci. 

Na zakończenie sobotnich 
teatralnych spotkań, po przy-
swojeniu pożytecznej wiedzy, 
na wszystkich czekała prze-
pyszna pizza. 

Przedsięwzięcie sfinanso-
wano ze środków Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 
(GI)

WYSTĄPIŁ TEATR VASKA 

Młodzieżowy Dom Kultury  im. 
J. Korczaka w Inowrocławiu 
i Kujawskie Stowarzyszenie Ho-
dowców Ptaków Egzotycznych 
zapraszają na „Wystawę Kanar-
ków i Ptaków Egzotycznych”. 

W dniach 24-25 września 
w godz. 10-17 w holu inowro-
cławskiego MDK-u, hodowcy 

ptaków egzotycznych  prezen-
tować będą najpiękniejsze pta-
sie okazy swojej kolekcji. Pod-
czas wystawy będzie można 
obejrzeć wiele gatunków pta-
ków hodowlanych: papugi 
nimfy, żako, faliste, kanarki, ru-
dziki i inne. 

Wstęp na wystawę jest 
bezpłatny. 

PTASIE PIĘKNOŚCI 
NA WYSTAWIE

W sobotę w Parku Solanko-
wym w Inowrocławiu odbył 
się Festyn Historyczny zorga-
nizowany przez  Stowarzysze-
nie Historyczne „Iskra”. 

W ramach wydarzenia uczest-
nicy mogli podziwiać wystawę 
„Inowrocław w 20-leciu mię-
dzywojennym”. 

Dla wszystkich chętnych 
przygotowano grę (minimalny 
wiek uczestników dziesięć lat). 
Zabawa miała charakter fabu-
larny i nawiązywała do histo- 
rii Polskich Sił Zbrojnych  
na Zachodzie w czasie  
II Wojny Światowej.  

Uczestnicy jako członko-
wie polskiego ruchu oporu, re-
alizowali poszczególne punkty, 
przechodzili najpierw szkole-
nie przygotowawcze, a potem 
jako „Cichociemni” byli kiero-
wani do realizacji zadania dy-

wersyjnego na terenie okupo-
wanej Polski. 

Odwiedzający mogli obej-
rzeć stoiska grup rekonstruk-
cyjnych z Bydgoszczy, Toru-
nia, Gdyni i Inowrocławia, 
gdzie pokazane były mundury 
i wyposażenie (w tym samo-

chody osobowe, ciężarowe 
i czołg Renault FT) z okresu 
Powstania Wielkopolskiego, 
Błękitnej Armii Gen. Hallera, 
Wojny Obronnej 1939 roku, 
żołnierzy Wehrmachtu, Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie oraz Żołnierzy Wyklętych.                                                        

FESTYN HISTORYCZNY 
W PARKU SOLANKOWYM
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23  WRZEŚNIA 
1864 - w Strzelnie urodził się 
Józefat Kornaszewski, mistrz 

garncarski, właściciel najwięk-
szej na Kujawach inowrocław-

skiej fabryki pieców glinko-
wych. Był aktywnym człon-
kiem Rady Miejskiej i radcą 

Magistratu. Zmarł w 1933 roku 
w Inowrocławiu. 

24  WRZEŚNIA 
1884 - w Inowrocławiu rozpo-
częto budowę państwowej ko-

palni soli „Kronprinz”. 
1933 - prezydent Apolinary Jan-
kowski dokonał otwarcia lotni-

ska w Inowrocławiu. 
1944 - w Żabikowie zamordo-
wani zostali: komendant ino-
wrocławskiego „roju” Szarych 
Szeregów - Władysław Marci-
niak oraz drużynowi - Czesław 

Głodek i Maksymilian Łożyński. 
1959 - w Poznaniu zmarł ksiądz 

Franciszek Marlewski  
(ur. 1893), wikariusz generalny 
poznański, autor licznych prac 
o tematyce teologicznej i spo-

łecznej. W latach dwudziestych 
uczył religii i języków obcych 

w inowrocławskich gimnazjach. 
Był założycielem i moderatorem 
Sodalicji Mariańskiej w Gimna-

zjum Marii Konopnickiej. 
25  WRZEŚNIA 

1931 - w Berlinie zmarł Ulryk 
von Wilamowitz-Moellendorff 

(ur. 1848 w Markowicach), 
światowej sławy filolog kla-

syczny, profesor uniwersyte-
tów w Greifwaldzie, Getyndze 

i Berlinie, znawca literatury 
greckiej. Był członkiem Pol-

skiej Akademii Umiejętności. 
Jego grób znajduje się w lesie 

koło Wymysłowic. 
2008 - nad inowrocławskim 

lotniskiem przeszła gwałtowna 
burza. Wichura zerwała dach 

hangaru, zniszczonych zostało 
9 szybowców i samolot. 

26  WRZEŚNIA 
1936 - zmarł Oskar Wojciech 

Anderlik (ur. 1870), muzyk, pe-
dagog. Prowadził własne kon-
serwatorium w Inowrocławiu. 
Był pierwszym nauczycielem 

Ireny Dubiskiej. 
27 WRZEŚNIA 

1422 - na mocy traktatu mel-
neńskiego do Polski powróciły 
m.in. dwie wsie kujawskie – Or-

łowo i Murzynno. 
1816 - Prusacy zlikwidowali 

szkołę prowadzoną przez oj-
ców reformatów w Pakości. 

1933 - w Inowrocławiu urodził 
się Michał Misiorny, znany pi-
sarz i publicysta. Zmarł w 2005 

r. w Warszawie. 
28  WRZEŚNIA 

1882 - oddany został do eksplo-
atacji cały szlak wodny od mo-

stu w Kruszwicy do Kanału 
Bydgoskiego (89,4 km). 

29  WRZEŚNIA 
1944 - w czasie walk powstań-
czych na Żoliborzu zginął Ję-
druś Szwajkert (ur. 1933), naj-
młodszy uczestnik powsta-
nia, członek zgrupowania 
„Zawiszaków”. Pochodził 

z Inowrocławia.

Dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego Gminy Inowro-
cław „Akademia Przedszko-
laka” uczestniczyły w akcji 
„Sprzątanie Świata - Polska”, 
która odbyła się 16 września. 
Celem akcji jest promowanie 
od najmłodszych lat zasad 
dbania o środowisko. 

Dzieci wyposażone w rę-
kawiczki jednorazowe i worki, 
z chęcią oraz zaangażowaniem 
sprzątały tereny wokół swojego 
przedszkola.  

Akcja odbyła się w formie 
zabawy, a poprzedziły ją zajęcia 
dydaktyczne, które przybliżyły 
przedszkolakom temat ekologii, 

segregacji śmieci i recyklingu. 
Udział w 29. finale ogólnopol-
skiej akcji był świetną okazją, 
aby uświadomić dzieciom, jak 
wiele dobrego człowiek może 
zrobić dla środowiska poprzez 
właściwe zachowania związane 
z gromadzeniem i segregacją 
odpadów. 

Jesteśmy przekonani, że 
zdobyte doświadczenia zaowo-
cują w przyszłości dobrymi 
ekologicznymi nawykami. 

Wzorem Iana Kiernana - 
ekologa, założyciela Fundacji 
Clean Up the World i pomysło-
dawcy akcji „Sprzątanie 
świata”, poszli także uczniowie 

wszystkich szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Inowro-
cław. Do akcji sprzątania tery-
torium Gminy włączył się 
w tym roku również inowro-
cławski market budowlany. 

Zachęcamy do udziału 
w akcji w 2023 roku także inne 
podmioty.                                             (GI) 

PRZEDSZKOLAKI I UCZNIOWIE 
SPRZĄTALI ŚWIAT

Szpital Wielospecjalistyczny 
im. dr. L. Błażka w Inowrocła-
wiu znalazł się w Rankingu 
„Maluchy na Brzuchy” za wy-
soki wskaźnik wsparcia 
dwugodzinnego i nieprze-
rwanego kontaktu skóra 
do skóry po porodzie dro-
gami natury (dane z ankiet 
Fundacji Rodzić po Ludzku 
z lat 2020-2022 zebrane 
w sierpniu 2022).  

- Cieszymy się bardzo, że ten 
aspekt opieki okołoporodowej 
jest tak dobrze realizowany 
w placówce w Inowrocławiu. 
Jednocześnie zaznaczamy, że 
bezpośredni kontakt skóra 
do skóry między matką a dziec-

kiem po porodzie przez cesar-
skie cięcie, jest równie ważny. 
Zachęcamy do kontynuowania 
wspierania dwugodzinnego 
i nieprzerwanego kontaktu 
skóra do skóry po porodzie dro-
gami natury oraz do pracy 
nad umożliwianiem tego kon-
taktu po porodzie przez cesar-
skie cięcie - czytamy w liście 
gratulacyjnym od Zespłu Malu-
chy na Brzuchy - Olgi Vitos 
i Anny Kwiatek-Kucharskiej. 

Szpital w Inowrocławiu 
zdobył w tym roku Srebrny Me-
dal w Rankingu „Maluchy 
na Brzuchy” - 79 %. W 2021 
roku otrzymał za to Złoty Me-
dal z wynikiem 81 %.                    
(DM) 

SREBRNY MEDAL 
DLA SZPITALA

FO
T.

 M
AL

U
CH

Y 
N

A 
BR

ZU
CH

Y

FO
T.

 U
G 

IN
O

W
RO

CŁ
AW

                KALENDARIUM 

FO
T.

 U
G 

IN
O

W
RO

CŁ
AW

REKLAMA 0010620240

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
Zarząd Powiatu Inowrocławskiego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), uchwały nr XXXIII/331/2013 
Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Inowrocławskiego oraz uchwały 
nr 963/2022 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji projektu aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju 
Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Inowrocławskiego

ogłasza

konsultacje projektu aktualizacji  
Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 

 Transportu Zbiorowego 
 dla Powiatu Inowrocławskiego.

Opracowany dokument wyłożony został do publicznej wiadomości w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.inowroclaw.powiat.pl oraz 
stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego www.inowroclaw.powiat.pl, a także w wersji 
papierowej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17.
Opinie oraz uwagi do projektu aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego dla Powiatu Inowrocławskiego można składać w terminie od dnia  
23 września 2022 r. do dnia 13 października 2022 r. wyłącznie pisemnie na formularzu 
konsultacji dostępnym w wyżej wymienionych miejscach. Wypełniony formularz konsultacji 
należy przekazać:

1)  drogą elektroniczną na adres e-mailowy: starostwo@inowroclaw.powiat.pl, wpisując 
w tytule wiadomości „Konsultacje projektu aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju 
Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Inowrocławskiego”,

2)  drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 
88-100 Inowrocław (liczy się data wpływu),

3)  bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17,  
88-100 Inowrocław, Kancelaria Ogólna, pok. 012 (parter) w godzinach pracy urzędu.
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Kryminalni inowrocławskiej 
policji, zajmujący się zwalcza-
niem procederu narkotyko-
wego, namierzyli mężczyznę, 
który prawdopodobnie zaopa-
trywał się w środki odurzające. 

Funkcjonariusze zbierali 
informacje na jego temat, a gdy 
tylko potwierdziły się ich przy-
puszczenia 15 września wkro-
czyli do jego mieszkania. 

- Tam, podczas przeszuka-
nia, mundurowi znaleźli słoik 
i woreczki strunowe z suszem 
roślinnym. Łącznie kryminalni 
zabezpieczyli ponad 63 gramy 
zakazanego środka. Badanie te-
sterem wykazało, że to psycho-
tropy zabronione ustawą 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Do sprawy w policyjnym aresz-

cie został zatrzymany 30-letni 
mieszkaniec miasta - informuje 
asp. szt. Izabella Drobniecka 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.  

Po zebraniu dowodów 
i pogłębieniu wiedzy na temat 

jego działalności usłyszał on za-
rzut posiadania znacznej ilości 
narkotyków.  

Policjanci doprowadzili go 
najpierw do prokuratury, a póź-
niej do sądu, do którego wnio-
skowali wraz z oskarżycielem 

o tymczasowe aresztowanie.  
16 września zapadła decyzja, że 
dwa najbliższe miesiące spędzi 
za kratami. 

Mężczyźnie grozi kara 
do dziesięciu lat więzienia.                                                    
(DM)                                                                                                                                      

POSIEDZI ZA POSIADANIE 
NARKOTYKÓW

10 lat więzienia grozi 30-let-
niemu inowrocławianinowi, 
u którego w domu policjanci 
ujawnili substancje psychotro-
powe. Mężczyzna usłyszał już 
zarzut posiadania znacznej 
ilości narkotyków i trafił tym-
czasowo do aresztu, gdzie spę-
dzi najbliższe dwa miesiące.
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ZDEMASKOWALI OSZUSTA 
INTERNETOWEGO

Kruszwiccy policjanci zakoń-
czyli aktem oskarżenia postę-
powanie dotyczące oszustw. 
Namierzyli podejrzewanego 
o przestępstwa mieszkańca 
województwa mazowiec-
kiego. Oszukał osiem osób. 

Mundurowi z komisariatu 
w Kruszwicy wyjaśniali sprawę 
oszustwa przez internet. Kupu-
jący wpłacił odpowiednią 
kwotę na wskazane konto, jed-
nak zamówiony towar nie do-
tarł do odbiorcy. Bardzo szybko 
okazało się, że poszkodowa-
nych osób, które zamawiały 
od tego samego „dostawcy” 
karty graficzne, dyski oraz pie-
luchy, jest więcej. 

- Dzięki współpracy z jed-
nym z banków na terenie po-
wiatu inowrocławskiego, poli-
cjanci ustalili, że tam właśnie 
zostało utworzone konto, 
na które oferenci robili prze-
lewy. Właściciel natomiast, są-
dząc, że działa anonimowo, 
środki te jak gdyby nigdy nic 
wypłacał. Tak „po nitce 
do kłębka” kruszwiccy śledczy 
ustalili osobę, która konto zało-
żyła. Zebrane dowody skutko-
wały zidentyfikowaniem i na-
mierzeniem 24-letniego miesz-

kańca Legionowa. Zabawił się 
w internetową grę, którą prze-
grał. Usłyszał osiem zarzutów 
polegających na oszustwach - 
mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z KPP w Inowrocławiu.  

Policjanci zakończyli wła-
śnie tę sprawę aktem oskarże-
nia przeciwko mężczyźnie. Bę-

dzie musiał tłumaczyć się pod-
czas rozprawy sądowej. Grozi 
mu kara do 10 lat pozbawienia 
wolności. Wspomnieć należy, 
że oskarżony był w ostatnich 
trzech latach notowany za po-
dobne oszustwa. Sąd zapewne 
weźmie to pod uwagę podczas 
orzekania kary.                              (DM)                              
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O G Ł O S Z E N I E
B U R M I S T R Z A  G N I E W K O W A

z dnia 23 września 2022 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) ogłaszam co następuje:
Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży następujące 
nieruchomość lokalowe w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy

ul. Gerharda Pająkowskiego nr 8
Lokal mieszkalny nr: 37
-  powierzchnia użytkowa wynosi: 43,86 m2, do lokalu przynależy piwnice o powierzchni: 3,60 m2, za 

cenę: 173.000,- zł;
-  udział we współwłasności części wspólnych nieruchomości wynosi 23/1000 oraz nieruchomość 

gruntowa za cenę: 900,- zł;
Lokal usytuowany jest w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na działce oznaczonej nr geodezyjnym 
579/17 o powierzchni 0,0492 ha, zapisanej w księdze wieczystej BY1I/00044374/6, prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

ul. Rynek nr 15
Lokal mieszkalny nr: 6
- powierzchnia użytkowa wynosi: 23,35 m2, za cenę: 56,100,- zł
-  udział we współwłasności części wspólnych nieruchomości wynosi 3335/28215, oraz nieruchomość 

gruntowa za cenę: 4.500,- zł.
Lokal usytuowany jest w budynku wielorodzinnym, usytuowanym na działce oznaczonej nr geodezyjnym 
447/1 o powierzchni 0,0400 ha, zapisanej w księdze wieczystej BY1I/00067117/4 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Inowrocławiu.

ul. Cmentarna nr 3
Lokal mieszkalny nr: 4
- powierzchnia użytkowa wynosi: 28,40 m2, za cenę: 58.400,- zł
-  udział we współwłasności części wspólnych nieruchomości wynosi 2641/3289 oraz nieruchomość 

gruntowa za cenę: 5.900,- zł.
Samodzielny lokal mieszkalny, usytuowany na działce oznaczonej nr geodezyjnym 73/17 o powierzchni 
0,0856 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zapisanym w księdze wieczystej 
BY1I/00053241/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, tj. od dnia 23 września 2022 r. do dnia  
13 października 2022 r. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia mogą złożyć wnioski 
do dnia 4 listopada 2022 r.

REKLAMA 0010620431

O G Ł O S Z E N I E
B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 35 ust.1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899)

ogłaszam, co następuje:

1.  z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczo-
ne zostały do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nie-
ograniczonego nieruchomości położone w miejscowości 
Wierzchosławice, gmina Gniewkowo:

- działka nr 130/1 - o pow. 0,7262 ha, użytek: Bi
Księga wieczysta nr BY1I/00046010/1
za cenę wywoławczą w I przetargu: 215.000,-zł

- działka nr 130/4 - o pow. 1,4371 ha, użytek: RII
Księga wieczysta nr BY1I/00029142/0
za cenę wywoławczą w I przetargu: 330.000,-zł

Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

Nieruchomości położone są w południowej części Wierz-
chosławic, w strefie przemysłowej, w odległości ok. 200 m 
od centrum wsi, niezagospodarowane.

Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowią grunty o funkcji 
przemysłowo-usługowej, zakład przemysłowy Cykoria S.A. 
pracownicze ogródki działkowe oraz zabudowa mieszkanio-
wa wielorodzinna.

Powyższe nieruchomości położone są w terenie uzbrojonym 
w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. 
od dnia 23 września 2022 r. do dnia 13 października 2022 r.

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia 
mogą złożyć wnioski do dnia 4 listopada 2022 r.
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J ĘZYKOWE LEKCJE 

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Inowrocławiu zaprasza 

Ukraińców (dzieci i dorosłych) 
na bezpłatne lekcje języka pol-
skiego (grupy dla początkują-

cych i kontynuujących). Zapra-
sza też młodzież szkolną na za-
jęcia, które pomogą w realizacji 
bieżącego programu na języku 

polskim w szkole. Zapisy są 
prowadzone do końca wrze-

śnia od poniedziałku do piątku 
w sekretariacie MDK przy ul. 

NMP 14-16 w Inowrocławiu. 26 
września w godz. 17.30-19 od-

będą się zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży - pomoc w realizacji bie-

żącego programu na języku 
polskim w szkole. 28 września 
w godz. 18-19.30 język polski 
dla Ukraińców - kontynuacja 

zajęć z ubiegłego roku.    
 

NOCNA WYPRAWA 
Po wakacjach wracają piesze 
powiatowe rajdy nocne! Naj-

bliższy planowany jest na pią-
tek, 30 września o godz. 19. 
Rozpocznie się z ośrodka 

Yacht Klubu w Łącku koło Pa-
kości nad jeziorem Mielno 
i będzie wiódł drogami le-

śnymi w pobliżu Kanału Smy-
rnia do ośrodka harcerskiego, 
gdzie zaplanowano ognisko. 

Zapraszamy!                                                                  

                            KRÓTKO 

Nagrody, upominki i dyplomy 
trafiły do piątki laureatów po-
wiatowego konkursu plastycz-
nego  „Policja chroni, ratuje, 
pomaga”. Kolorowe prace 
przedstawiają oczami dzieci 
to, czym zajmują się policjanci. 

15 września w siedzibie inowro-
cławskich stróżów prawa od-
było się podsumowanie kon-
kursu plastycznego, którego ad-
resatem byli uczniowie szkół 
podstawowych. Organizatorem 
przedsięwzięcia była Komenda 
Powiatowa Policji w Inowrocła-
wiu i Powiat Inowrocławski, 
który ufundował nagrody i upo-
minki. 

Inicjatorkami konkursu 
były policjantki: asp, szt. Izabella 
Drobniecka i asp. szt. Justyna 
Piątkowska. Uczestnicy kon-
kursu mieli za zadanie zaprezen-
tować w jaki sposób Policja 
chroni, ratuje, pomaga oraz edu-
kuje. Komisja oceniła najwyżej 
prace pięciu uczestniczek. 

Pierwsze miejsce zajęła 
Alicja Płuciennik (8 lat) ze 
Szkoły Podstawowej w Janiko-

wie. Drugą pozycję zajęła Mo-
nika Pindel (11 lat) ze Szkoły 
Podstawowej w Sławsku Wiel-
kim. Trzecie lokata przypa-
dła Julii Pindel (14 lat) ze Szkoły 
Podstawowej w Sławsku Wiel-

kim. Zostały również wyróż-
nione dwie prace: Rozalii Ku-
biak (9 lat) ze Szkoły Podstawo-
wej w Janikowie i Ewy Woźniak 
(11 lat) ze Szkoły Podstawowej 
w Pakości.             

Nagrody wręczyli i gratulo-
wali dzieciom pięknych prac: 
Wicestarosta Inowrocławski Ta-
deusz Majewski oraz Komen-
dant Powiatowy Policji w Ino-
wrocławiu mł. insp. Karol Kono-

packi. Od nich też popłynęły po-
dziękowania do rodziców i opie-
kunów obecnych na spotkaniu. 
To po ich stronie leży obowiązek 
edukacji dzieci w zakresie zasad 
bezpieczeństwa.                              (DM)   

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS 
„POLICJA CHRONI, RATUJE, POMAGA” 
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REKLAMA 0010617998

*  Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem

* Zapewniamy pełen zakres usług

*     Oferujemy bezgotówkowy system 

rozliczania kosztów (ZUS, KRUS, policja, 

wojsko, więziennictwo)

* Dysponujemy własną chłodnią w Kruszwicy

* Jesteśmy producentem trumien - trumny

  już od 300 zł

* Baldachim i winda nagrobna GRATIS

* Dom Pogrzebowy w Kruszwicy

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

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

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Małgorzata Matuszak

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

FIRMA GODNA ZAUFANIA
za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu 
działalności biznesowej oraz rzetelne podejście 
do zobowiązań wobec Klientów i Kontrahentów
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- Pięciokilometrowy dystans 
alejkami Parku Solankowego 
możecie pokonać w towarzy-
stwie ukochanej osoby, rodziny, 
przyjaciół, znajomych a także 
swojego pupila. Serdecznie za-
praszamy wszystkich posiada-
czy psów, którzy lubią aktywnie 
spędzać czas ze swoimi pod-
opiecznymi. Jeżeli jesteście ro-
dzicami i chcecie pobiec ze 

swoją pociechą w wózku to 
„Bieg o Zachodzie Słońca” jest 
idealnym rozwiązaniem. Warto 
spędzić ten czas rodzinnie i ak-
tywnie - informują pracownicy 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Inowrocławiu.  

Na wszystkich, nie tylko 
romantyków, czekają koszulki 
i medale. Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny, a bieg ma cha-
rakter rekreacyjny. Zabierz 
swoją drugą połowę, rodzinę, 
pupila i spędźcie to popołudnie 
na sportowo.  

Szczegółowe informacje 
na stronie osir.inowroclaw.pl, 
portalu społecznościowym  
facebook.com/osir.ino.            (DM)

NIE TYLKO PARY
28 października o godz.  17.15 
ze Stadionu Miejskiego im.Ino-
wrocławskich Olimpijczyków  
wystartują zawodnicy, żeby 
w promieniachzachodzącego 
słońca pokonać trasę „II Biegu 
o Zachodzie Słońca”. 

Celem powstania książki jest 
upamiętnienie doniosłego ju-
bileuszu 100-lecia istnienia, 
jednego z najstarszych, zara-
zem najbardziej zasłużonych 
polskich klubów sportowych. 
Mimo jego bogatej historii, bra-
kowało w pełni aktualnej publi-
kacji obrazującej kompleksowo 
przeszłość Cuiavii. 

- Istniejący dorobek edy-
torski związany z jej funkcjono-
waniem, pomijając liczne arty-
kuły publikowane bieżąco 
na łamach regionalnych bądź 
lokalnych gazet, obejmował 
głównie monografię klubu wy-
daną w 1972 roku z okazji Zło-
tego Jubileuszu 50-lecia. Po-
nadto zwięzły objętościowo 
rozdział monografii, wydanej 
w 1986 roku dla upamiętnienia 
100-lecia sportu i wychowania 
fizycznego w Inowrocławiu - 
wyjaśnia Grzegorz Roczek. 

Nowa książka stanowi za-
tem najbardziej aktualne kom-
pendium wiedzy historycznej 

obrazującej drugie 50 lat dzie-
jów „Biało-Zielonych”. 

Posiada charakter popu-
larno-naukowy, dlatego za-
miast standardowych przypi-
sów, zawiera rozszerzoną wer-
sję wykazu źródeł usystematy-
zowanych adekwatnie do obec-
nie praktykowanej metodolo-

gii badawczej historyków. Ra-
mami chronologicznymi tom 
drugi publikacji obejmuje 50 lat 
rozdzielonych dwoma cezu-
rami periodyzacyjnymi, a mia-
nowicie 17 lat Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej (1972-1989) 
oraz 33 lata Rzeczpospolitej Pol-
ski (1989-2022). 

Opracowanie powstało 
w oparciu o zachowane i do-
stępne źródła archiwalne (do-
kumenty pisane, zdjęcia), wy-
dawnictwa drukowane (książki, 
czasopisma), uzupełnione in-
formacjami zawartymi w Inter-
necie, tudzież relacjami ust-
nymi niegdysiejszych działaczy, 
szkoleniowców i zawodników 
oraz kibiców i kolekcjonerów. 

Znacząco różni się więc 
od tomu pierwszego obejmują-
cej lata 1922-1972, który napi-
sano wykorzystując głównie 
źródła narracyjne, innymi 
słowy, relacje ustne „cuiavi-
stów”. W wersji reprintowej 
stanowi on praktyczny dodatek 
do tomu najnowszego. 

Powstała kontynuacja wy-
datnie wzbogaca bibliografię 
obejmującą historię sportu na ob-
szarze miasta Inowrocławia. 

Obrazuje klub zarządzany 
nowocześnie, na miarę real-
nych możliwości, poprzez jego 
dorobek, ten zaś dzięki ofiar-
nemu zaangażowaniu rzeszy 
oddanych mu ludzi. 

Książka jest dostępna 
w kasach przed meczami ligo-
wymi Cuiavii, bez konieczno-
ści zakupu biletu, ponadto 
w biurze zarządu przy ul. Krzy-
mińskiego 4a (poniedziałek-
piątek w godz. 9-12). Nakład 
wydawnictwa jest ograniczony.                                                                     

PUBLIKACJA NA ZŁOTY JUBILEUSZ
„Klub Sportowy Cuiavia Ino-
wrocław 1922-2022” - taki ty-
tuł nosi publikacja, której au-
torem jest regionalista Grze-
gorz Roczek. Z inicjatywą wy-
dania  opracowania wystąpił 
zarząd klubu, w porozumie-
niu z działaczami, kadrą szko-
leniową i zawodnikami.
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Trzecia liga  
Unia Janikowo - Pogoń II Szcze-
cin 1:1, Takato Sakai - Olaf Kor-
czakowski, Błękitni Stargard - 
Zawisza Bydgoszcz 3:0, Unia So-
lec Kujawski - Sokół Kleczew 0:1, 
Olimpia Grudziądz - Unia Swa-
rzędz 2:2, Świt Skolwin Szczecin 
- Vineta Wolin 0:0, Stolem Gnie-
wino - Jarota Jarocin 3:2, Geda-
nia Gdańsk - Pogoń Nowe Skal-
mierzyce 4:3, Polonia Środa 
Wielkopolska - Bałtyk Gdynia 
4:1, Cartusia Kartuzy - KP Staro-
gard Gdański 1:2. W tabeli pro-
wadzi Olimpia 20 punktów. Unia 
J. jest trzynasta 7.  

Czwarta liga 
Noteć Łabiszyn - Cuiavia Ino-
wrocław 1:6, Oskar Raczkowski 
- Ariel Jastrzembski 2, Mateusz 
Kurtysiak 2, Dawid Janicki, Ma-
teusz Wiśniewski, Pogoń Mo-
gilno - Notecianka Pakość 5:2, 
Mateusz Rościszewski 2, Błażej 
Duszyński, Wiktor Mrówczyń-
ski, Antoni Krajnyk - Kamil Kala, 

Norbert Rościszewski, Chemik 
Moderator Bydgoszcz - Sportis 
Łochowo 2:1, Chełminianka 
Chełmno - Pomorzanin Serock 
1:0, Sparta Brodnica - Pomorza-
nin Toruń 2:1, FAF Elana Toruń 
- Kujawianka Izbica Kujawska 
2:0, Wda Świecie - Włocłavia 
Włocławek 2:3, Lider Włocła-
wek - Start Pruszcz 0:1, Tłucho-
wia Tłuchowo - Lech Rypin 3:1. 
Na czele jest Tłuchowia 16 pkt. 
Druga jest Sparta 16, a trzecia 
Cuiavia 16. Przedostatnią lokatę 
zajmuje Notecianka 4.        

Piąta liga (grupa 2) 
Gopło Kruszwica - Kujawiak In-
stalnova Kruszyn 3:1, Oskar Bia-
łek 2, Miłosz Losik - Jakub So-
bieraj, Kujawiak Kowal - Piast 
Kołodziejewo 3:0, Rafał Jan-
kowski, Bartłomiej Feter, Ad-
rian Rybka, Zootechnik Kołuda 
Wielka - Lubienianka Lubień 
Kujawski 5:1, Jakub Ślebioda 3, 
Piotr Bachanek 2 - Mariusz Jaś-
kiewicz, Unia Gniewkowo - 
GKS Baruchowo 4:0, Kacper 
Włodarczyk, Radosław Kło-
sowski, Michał Hałas, Michał 
Cyrn, Start WIP Stawki - Zdrój 
Ciechocinek 1:2, Łokietek 
Brześć Kujawski - LTP Lubanie 
5:0, Noteć Gębice - Sadownik 

Waganiec 1:1, Orlęta Aleksan-
drów Kujawski - Wisła Dobrzyń 
nad Wisłą 0:3. Prowadzi Łokie-
tek 18 pkt. Unia G. jest druga 15, 
Zootechnik czwarty 12, Gopło 
dwunaste 6, a Piast trzynasty 4.  

A klasa (grupa 2) 
Pałuczanka Żnin - Mikrus Sza-
dłowice 1:1, Janusz Judek - Pa-
weł Stępień, Pogoń II Mogilno - 
Goplania Inowrocław 1:1, Szy-
mon Rutkowski - Mikołaj Gocz-
kowski, Piast Złotniki Kujawskie 
- Spójnia Białe Błota 1:4, Maciej 
Kubacki - Gracjan Grygiel 2, Fa-

bian Taczkiewicz, Maciej Woź-
niak (samobójcza), Cukrownik 
Tuczno - Akademia Futbolu 
Brzoza 1:0, Kajetan Wegner, Dąb 
Bąkowo/Dąbrowa Biskupia - Ku-
jawy Markowice 4:3, Bartłomiej 
Czaplewski 2, Michał Wołczyk, 
Artur Zaborowski - Jakub Paw-
łowski, Bartosz Maniewski, Nor-
bert Panfil, Tarant Wójcin - Za-
głębie Piechcin 5:1, Wiktor Mo-
chalski 2, Bartosz Zachulski, Da-
mian Lewandowski, Miłosz Cie-
sielczyk - Paweł Tucholski, Dąb 
BOSiR Barcin - Szubinianka SISU 
Szubin 2:2, Konrad Polawski, 

Hubert Kaśków - Bartosz Musia-
łek, Kacper Wojciechowski. No-
wym liderem jest Cukrownik 14 
pkt. Mikrus jest szósty 10. 

B klasa (grupa 4) 
Notecianka II Pakość - Kuja-
wianka Strzelno 6:4, Mateusz 
Gryglewicz 2, Sławomir Reinke 
2, Maciej Przybylski, Hubert Ma-
rek - Piotr Konieczka 3, Kamil 
Baranowski, Kujawskie Pograni-
cze Jeziora Wielkie - Snajper 2:1, 
Olimpia Dąbrowa - Noteć II Ła-
biszyn 1:1, Noteć II Gębice - 
Sparta Janowiec Wielkopolski 

4:2, Burza Nowa Wieś Wielka - 
LZS Jadowniki 11:3, LZS Grocho-
wiska Księże - Grom Ostrowo 
17:0. Prowadzi Noteć II G. 15 pkt. 
Druga jest Notecianka II 12. 

B klasa (grupa 5) 
Znicz Rojewo - Unia Leszcze 5:1, 
Marcin Skonieczka 2, Sławomir 
Dudziak 2, Marcin Wijata - Ma-
teusz Radkowski, Czarni Wierz-
chosławice - Fregata Polanowice 
6:0, Karol Aleksandrzak 3, Kamil 
Brzustowicz 2, Marek Szczęs- 
ny, LZS Kościelec - Kujawiak 
Sukowy 9:3, Przemysław Wik-
torowski 6, Kacper Bykowski, 
Bartłomiej Bykowski, Jarosław 
Kulczycki (samobójcza) - Patryk 
Wójcikowski, Kamil Wąśniew-
ski, Tomasz Piątek, Noteć Ino-
wrocław - Kolorowi Krusza 
Zamkowa 3:2, Kacper Kornacki 
2, Kevin Piekarski - Wiktor Ry-
dziński, Wiktor Tomaszewski, 
Unia II Gniewkowo - Orło-
wianka Orłowo 3:3, Bartosz Ma-
jer, Sebastian Krzysztofiak, Ce-
zary Giemza -  Bartłomiej Ję-
drzejczak, Dawid Borkowski, Se-
bastian Kaczmarek. Pauzowały 
Kujawy Kozy. Pierwsze miejsce 
zajmuje Noteć In. 10 pkt. Wy-
przedza Kolorowych 10 i LZS 
Kościelec 9.                                         (DM)                                                                         

GRALI NA BOISKACH PIŁKARSKICH 
Ligowe zespoły piłkarskie 
z regionu rozegrały kolejne 
mecze. Ze zwycięstw cieszyli 
się m.in. zawodnicy Cuiavii 
Inowrocław, Gopła Kruszwica 
i Unii Gniewkowo.
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Na boisku I LO w Inowrocła-
wiu zorganizowano po raz 
pierwszy Happening Spor-
towy dla uczniów szkół po-
nadpodstawowych w ra-
mach Narodowego Dnia 
Sportu. Impreza składała się 
z mityngu lekkoatletycznego 
i turnieju streetballa. 

Wzięło w niej udział około 300 
uczestników reprezentujących 
wszystkie szkoły Powiatu Ino-
wrocławskiego. Rozegrano na-
stępujące konkurencje  lekko-
atletyczne: biegi na 60 metrów, 
200 m, 400 m, 800 m/1000 m, 
pchnięcie kulą, skok w dal, 
skok wzwyż oraz bieg sztafe-
towy 4 x 200 m. Ponadto w tur-
nieju koszykówki w kategorii 
open startowało 10 zespołów, 
a w kategorii 16-latków i młod-
szych - 4 ekipy. 

W starszej kategorii zwy-
ciężyli chłopcy z „Mechanika”, 
natomiast w młodszym rocz-
niku zwyciężyła ekipa „Che-
mika”, która tym samym  
wywalczyła tytuł Mistrza  
Powiatu Inowrocławskiego 
i awansowała do zawodów 
wojewódzkich.  

Dla najlepszych zawodni-
ków przygotowano pamiąt-
kowe dyplomy, natomiast 
na wszystkich uczestników 
czekało jedzenie z grilla. 
Wszystkie atrakcje happe-
ningu ufundowała Starosta 
Inowrocławski Wiesława Paw-
łowska. 

Organizatorzy dziękują 
wszystkim opiekunom za przy-
gotowanie ekip, sędziom 
za przeprowadzenie zawodów 
i dyrekcji szkoły za możliwość 
zorganizowania tej imprezy. 

DZIEŃ SPORTU

Sześć zespołów wzięło udział 
w koszykarskim Memoriale 
imienia Pawła Cieślaka, który 
odbył się w Kruszwicy.   

Paweł Cieślak był niezwykle 
utalentowanym koszykarzem, 
który zmarł w 2006 roku, 
w wieku niespełna 17 lat. 

W zawodach bezkonku-
rencyjni byli zawodnicy Aka-
demii Koszykówki Komorów, 
którzy wygrali pięć spotkań.  

Drugie miejsce zajęło 
Gimnazjum 92 Ursynów War-

szawa, na trzecim stopniu sta-
nęli gracze Akademii Hydro-
truck Radom. 

Czwarta była KSK Noteć 
Inowrocław, piąty UKS Basket 
2010 Kruszwica, a szósty Ju-
nior Basket Club Olsztyn. 

Najlepszem strzelcem za-
wodów był Michał Janeczek 
z kruszwickiej drużyny.  

Zmagania obserwowała 
Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska, która wrę-
czała też wyróżnienia podczas 
dekoracji.                                         (DM)    

TURNIEJ PAMIĘCI 
PAWŁA CIEŚLAKA

Na Stadionie Miejskim im. Ino-
wrocławskich Olimpijczyków 
w Inowrocławiu odbyły się 
pierwsze w tym roku szkol-
nym zawody lekkoatletyczne. 

W ramach Mistrzostw Powiatu 
Inowrocławskiego szkoły pod-
stawowe rywalizowały w szta-
fetach 4x100 m oraz sztafetach 
szwedzkiej (rocznik 2010 
i młodsi) i olimpijskiej (2008-
2009), a szkoły średnie w szta-
fetach 4x100 m i 4x400 m. 

Najlepsze ekipy wywalczyły 
awans do zawodów wojewódz-
kich, które odbędą się dziś w Byd-
goszczy. W podstawów-
kach (rocznik 2010 i młodsi 
w sztafetach 4x100 m wygrały SP 
nr 1 z Inowrocławia (dziewczęta) 
i SP nr 2 z Kruszwicy (chłopcy), 
w sztafetach szwedzkich zwycię-
żyła SP nr 2 z Kruszwicy (dz i ch).  

W podstawówkach (rocz-
nik 2008-2009) w sztafetach 
4x100 m triumfowały Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Inowrocła-
wia (dz) i Szkoła Podsta-
wowa nr 6 z Inowrocławia (ch), 
w sztafetach olimpijskich naj-
lepsze były NSP z Racic (dz) i SP 
nr 6 z Inowrocławia (ch). 

W szkołach ponadpodsta-
wowych w sztafetach 4x100 m: 
wygrały II LO z Inowrocławia  
(dz) i ZS z Kruszwica (ch), a szta-
fetach 4x400 m zwycię-
żyły I LO z Inowrocławia (dz) 
i ZS z Kościelca (ch). 

W zawodach wzięło 
udział ponad 200 młodych 
adeptów lekkiej atletyki z 15 
szkół naszego powiatu. Naj-
lepsze zespoły otrzymały na-
grody ufundowane przez Sta-
rostę Inowrocławskiego Wie-
sławę Pawłowską.

SZTAFETOWE 
ZMAGANIA
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POLSKA - INDONEZJA 5:0 
Kamil Majchrzak – Nathan An-
thony Barki 6:0, 6:0; Olaf Piecz-
kowski – Rifqi M. Fitriadi 7:5, 
6:0; Łukasz Kubot/Jan Zieliń-
ski – Nathan Anthony Bar-
ki/Christopher Rungkat 6:3, 
6:4; Kamil Majchrzak – Tegar 
Abdi Satrio Wibowo 6:0, 6:1; 
Olaf Pieczkowski – Lucky Can-
dra Kurniawan 6:4, 6:2. 

Zespół kierowany przez 
kapitana Mariusza Fyrsten-
berga w hali widowiskowo-
sportowej OSiR na Rąbinie ła-
two poradził sobie z rywalami 
z Azji, mimo braku lidera dru-
żyny Huberta Hurkacza (treno-
wał w tym czasie w Monte 
Carlo) i chorego Kacpra Żuka.  

Majchrzak bez straty gema 
W pierwszym spotkaniu Pu-
charu Davisa Majchrzak rozbił 
Barkiego. Nie stracił  gema.  

- Mecz na pewno był ła-
twiejszy, niż się spodziewałem 
i ułożył się po mojej myśli. Za-
wsze lubię grać pierwszy, bo 
dzięki temu wiem, o której za-
czynam grę, nie muszę czekać 
i pilnować poprzedniego spo-
tkania – powiedział Majchrzak. 

Debiut Pieczkowskiego 
Drugi punkt dla Polski zdobył 
Pieczkowski. Utalentowany ju-
nior udanie zadebiutował 
w Pucharze Davisa. 

- To piękny dzień. Mam 
nadzieję, że więcej takich dni 
będzie w mojej karierze. Chcę 
podziękować kapitanowi 
za szansę i powołanie do repre-
zentacji. Jak miałem 8 lat i by-
łem na meczu Polska – Chor-
wacja w Pucharze Davisa, to 
powiedziałem do taty, że 
moim marzeniem jest repre-
zentować Polskę w tych roz-
grywkach. Co więcej, mówi-

łem, że bardziej zależy mi 
na tym niż na wygraniu tur-
nieju wielkoszlemowego - 
podkreślił Pieczkowski. 

Zieliński lepszy od Kubota 
Zwycięstwo biało-czerwonych 
w całym pojedynku przypie-
czętowali debliści Łukasz Ku-

bot i Jan Zieliński. W dwóch se-
tach okazali się lepsi od prze-
ciwników z Indonezji.  

Na korcie brylował nie do-
świadczony Kubot (były lider 
rankingu deblistów i dwukrotny 
mistrz wielkoszlemowy), a Zie-
liński (ćwierćfinalista US Open 
w grze podwójnej).   

- Janek zaprezentował się 
znakomicie. Starałem się po pro-
stu mu nie przeszkadzać. Bar-
dzo się cieszę, że udało nam się 
wygrać w dwóch setach, a klu-
czem była koncentracja. Dzięku-
jemy drużynie i licznie zgroma-
dzonej publiczności, która nas 
wspierała - mówił Kubot.    

- Wspólne treningi przez ty-
dzień, rady i doświadczenie Łu-
kasza na pewno nam pomagają. 
Jest jednym z liderów drużyny. 
W sumie nasz pierwszy raz z Łu-
kaszem na korcie w Kaliszu był 
bardziej stresujący. Dalej wiem, 
że gram z legendą. Mam na-
dzieję, że już niedługo będzie 
okazja, żebyśmy znowu razem 
zagrali w reprezentacji - zazna-
czył Zieliński.  

Końcowe mecze singlowe 
nie miały znaczenia dla losów 
spotkania. Majchrzak i Piecz-
kowski odnieśli kolejne przeko-
nywujące zwycięstwa. Po każ-
dym ze spotkań polscy tenisiści 
rozdawali setki autografów i po-
zowali do wielu zdjęć z fanami. 

Z Japonią na wyjeździe 
We wtorek Polacy poznali na-
stępnego rywala. Na początku 
lutego (tydzień po zakończeniu 
Australian Open) zagrają na wy-
jeździe z Japończykami w me-
czu play off o awans do Grupy 
Światowej I drużynowych roz-
grywek.                                                         (DM)                                                                            

POLSKA POKONAŁA INDONEZJĘ 
W MECZU W INOWROCŁAWIU

Inowrocław po raz kolejny 
okazał się szczęśliwy dla re-
prezentacji Polski mężczyzn 
w tenisie. Dziesięć lat temu 
na Kujawach biało-czerwoni 
wygrali z Estonią. Tym razem 
wysoko pokonali Indonezję. 
Po dwa punkty zdobyli Kamil 
Majchrzak i Olaf Pieczkowski.
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