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Swoją atrakcyjną ofertę przygotowały 
dla mieszkańców placówki powia-
towe, ale także różnorodne stowarzy-
szenia i instytucje. Bogaty kalendarz 
letnich wydarzeń mają gminy i miasta 
z Powiatu Inowrocławskiego. 

- Wakacyjny kalendarz obfituje 
w wiele ciekawych imprez i wyda-
rzeń. Mam nadzieję, że z bogatej 
oferty skorzystają ci młodsi, i ci starsi 
mieszkańcy naszego powiatu, w ra-
mach uatrakcyjnienia letniego wypo-
czynku – mówi Starosta Inowrocław-
ski Wiesława Pawłowska. 

Już dziś w Powiecie zrobi się gło-
śno za sprawą ryku motorowych ma-
szyn, które zjechały się do Powiatu Ino-
wrocławskiego na XVII Zlot Motocy-
klowy „NA SOLI”. Impreza potrwa 
do niedzieli, a wsparli ją m.in. Woje-
wództwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat 
Inowrocławski i Miasto Inowrocław. 

Dziś od godz. 19.00 planowane są 
przy ul. Rakowicza koncerty zespołów 

Ci-Ho i Cold Shot Rock Cover Band. Ju-
tro o godz. 12.00 ruszy parada motocy-
klowa ulicami Inowrocławia, która do-
trze pod Galerię Solną. Tam o godz. 
13.00 odbędzie się m.in. pokaz kaska-
derski w wykonaniu Animals FMX – 
grupy zrzeszającej miłośników freestyle 
motocrossu. Zawodnicy rozpędzają się 
na specjalnej rampie i wykonują w po-
wietrzu niesamowite akrobacje. Cze-
kać będzie też wiele imponujących ma-
szyn do podziwiania! 

Romantyczne wakacje z Mickiewi-
czem zaplanowało Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu. Instytu-
cja zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat od 12 
do 22 lipca do udziału w „Aktywnych Ro-
mantycznych Wakacjach z Mickiewi-
czem u Kasprowicza”. - W programie 
bajki i straszne opowieści w romantycz-
nym duchu, czucie i wiara kontra 
szkiełko i oko czyli spotkania z owadzimi 
mieszkańcami muzealnej łąki, roman-
tyczny ornitolog czyli obserwacje pta-

ków na kartach Pana Tadeusza i w Solan-
kowym Parku, budowa romantycznych 
ruin połączona z malarskim plenerem, 
spotkanie z Napoleonem i wykopaliska 
w piaskach Egiptu – informuje Dyrektor 
Muzeum Marcin Woźniak. 

W sierpniu atrakcyjne wakacje za-
planował Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu. 

Placówka proponuje 4-tygodniowe pół-
kolonie dla dzieci. - Podczas każdego 
turnusu przewidujemy szereg atrakcji. 
Planowane są wycieczki m.in. do plane-
tarium i fortu IV w Toruniu, Zaurolan-
dii, Myślęcinka, Muzeum Brudu w Byd-
goszczy. Oprócz wyjazdów, dzieci bawić 
się będą we „Frajdzie”, uczestniczyć 
będą w zajęciach edukacyjnych 

w „Hop-Bęc”, a podczas specjalnych 
warsztatów nauczą się robić lizaki i lody, 
dodatkowo w pracowni plastycznej 
czeka je zabawa z gliną – zapowiada Dy-
rektor MDK Edyta Fydrych. 

Placówka ta w dniach 13 i 14 sierp-
nia organizuje II Festiwal Kapel Podwór-
kowych. Przesłuchania konkursowe 
i koncert finałowy będą miały miejsce 
w Muszli Koncertowej w inowrocław-
skich Solankach. Festiwal rozpocznie  
się w sobotę, 13 sierpnia o godzinie 12.00 
– przesłuchaniami konkursowymi, 
a w niedzielne przedpołudnie - 14 sierp-
nia kapele podwórkowe będzie można 
spotkać w kilku miastach Powiatu Ino-
wrocławskiego. Ogłoszenie wyników 
i koncert laureatów Festiwalu będzie 
miał miejsce w Muszli Koncertowej  
14 sierpnia o godzinie 16.00. 

Warto zaplanować sobie koń-
cówkę wakacji przyjeżdżając do Jani-
kowa. 27 sierpnia odbędą się tam Do-
żynki Archidiecezjalno-Powiatowo-
Gminne. Szczegóły już niebawem. 
A co i kiedy odbędzie się w naszym re-
gionie, znaleźć można na stronie Po-
wiatu oraz miast i gmin.

TE WAKACJE SĄ ATRAKCYJNE!
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Od tygodnia trwają wakacje. Pogoda dopisuje, ale i w ofercie wakacyj-
nych propozycji można przebierać. Jest bogato, różnorodnie i aktywnie. 
Nic, tylko korzystać do woli.
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Kilka dni temu przed siedzibą 
Starostwa Powiatowego 
przy ul. Mątewskiej 17 w Ino-
wrocławiu odbył się festyn 
„Powiat na sportowo” dla 
dzieci z placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, na któ-
rym bawiły się także dzieci 
ukraińskie oraz z Mątew. 

Festyn odbył się pod patrona-
tem Starosty Inowrocławskiego 
Wiesławy Pawłowskiej. Orga-
nizatorami jego byli: Starostwo 

Powiatowe i Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie.  

Dla swoich rówieśników 
wystąpili wychowankowie 
Młodzieżowego Domu Kul-
tury im. Janusza Korczaka 
w Inowrocławiu, placówki 
prowadzonej przez Powiat 
Inowrocławski. Dzieci i mło-
dzież z MDK-u pięknie śpie-
wały i tańczyły, a wychowaw-
czynie z MDK-u wykonywały 
artystyczne malunki na twa-
rzach najmłodszych.  

Atrakcje dla dzieci przy-
gotowali także inni współor-
ganizatorzy: Policja, Straż Po-
żarna i Muzeum. Była zaba- 
wa z klaunem, lody i dmu-
chańce.  

Każde dziecko otrzymało 
nagrody ufundowane przez 
sponsorów. Imprezę wsparli: 
POZKAL, PLAST-MAR, CRO-
NIMET, DRUK- INTRO, BAR-
BARA LUIJKSX, CIECH, TO-
TEM, MAREK LEWANDOW-
SKI INOWAP/RODAM.

FESTYN DLA DZIECI 
PRZED STAROSTWEM
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600 LAT KRUSZWICY 

Prymas Polski arcybiskup Woj-
ciech Polak odprawił mszę 

świętą rozpoczynającą obchody 
600-lecia nadania praw miej-
skich Kruszwicy. W nabożeń-

stwie w kolegiacie uczestniczyła 
m.in. Starosta Inowrocławski 

Wiesława Pawłowska. W progra-
mie święta w amfiteatrze w Kru-
szwicy zaprezentowano spek-
takl „Gniazdo” oraz koncert ze-

społu Raz, Dwa Trzy. W obchody 
600-lecia Kruszwicy była zaan-

gażowana młodzież z III LO z na-
uczycielem Pawłem Lewartow-
skim. Prawa miejskie Kruszwicy 
nadał 8 czerwca 1422 roku w Żni-

nie król Władysław Jagiełło. 
 

BEZPIECZNY POWIAT   
Festyn poświęcony bezpieczeń-

stwu odbył się w Modliborzy-
cach. W imprezie wzięły udział 
m.in. Starosta Inowrocławski 

Wiesława Pawłowska oraz radna 
Jolanta Mrówczyńska. Podczas 

wydarzenia „Bezpieczny powiat 
- świadomi mieszkańcy” uczest-

nicy dowiedzieli się, co widzi 
kierowca, który spożywał alko-
hol a mimo to zdecydował się 
prowadzić samochód, czy ist-

nieje „bezpieczna granica” spo-
żytego przez kierowcę alkoholu, 
a także m.in. co czuje kierowca 
i pozostali członkowie samo-

chodu, który uległ wypadkowi 
i dachuje. Festyn przygotowali 
strażacy z OSP w Modliborzy-

cach, a wydarzenie wspierał Po-
wiat Inowrocławski. 

 
JUŻ WAKACJE!   

W miniony piątek w szkołach od-
bywały się uroczystości zakoń-

czenia roku szkolnego. Członko-
wie Zarządu Powiatu Inowro-

cławskiego odwiedzali tego dnia 
placówki, dla których organem 
prowadzącym jest samorząd. 

W Zespole Szkół Ekonomiczno-
Logistycznych w Inowrocławiu 
gościła Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska. - Musicie 

do nas wracać po wakacjach 
i dlatego życzę Wam rozsądku 

i wytrwałości w swoich podbo-
jach świata. Bądźcie szczęśliwi! – 

mówiła do uczniów Starosta.

                          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. 

W siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Inowrocławiu 
Zarząd Powiatu Inowro-
cławskiego na czele ze sta-
rostą Wiesławą Pawłowską 
powierzył stanowiska 
trzem dyrektorom jedno-
stek, dla których organem 

prowadzącym jest nasz sa-
morząd. 

W wyniku przeprowadzonych 
konkursów Zespołem Szkół 
im. Jana Pawła II w Kościelcu 
kierować będzie Karol Błażej-
czak, Zespołem Szkół Mecha-

niczno-Elektrycznych w Ino-
wrocławiu Paweł Karólewski, 
a Młodzieżowym Ośrodkiem 
Wychowawczym dla Dziew-
cząt im. Polskich Olimpijczy-
ków w Kruszwicy Ilona Dy-
bicz, a więc dotychczasowi dy-
rektorzy tych placówek.
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NADAL KIEROWAĆ BĘDĄ  
POWIATOWYMI PLACÓWKAMI

W ramach kampanii Aktywny 
Powiat Inowrocławski zapra-
szamy w sobotę, 2 lipca 2022 r. 
na III Nocny Rajd Pieszy. Start 
o godz. 20.00 w Leśniczówce 
Będzitowo. 

Długość trasy to około 
osiem kilometrów. Uczestnicy 
proszeni są o zabranie latarek 
i kiełbasek – na zakończenie 
rajdu planowane jest ognisko. 

Patronat honorowy spra-
wuje Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska. Organi-

zatorzy: Powiat Inowrocław-
ski, Nadleśnictwo Solec Ku-
jawski i Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Inowrocław. 

Dojazd do miejsca zbiórki: 
jadąc od Inowrocławia należy 
kierować się na DK 25 do Złot-
nik Kujawskich, ze Złotnik Kuj. 
skręcić w drogę nr 246 w kie-
runku miejscowości Łabiszyn. 
Na tej trasie w miejscowości 
Lisewo Kościelne jest zjazd 
na Będzitowo, stąd kierujemy 
się do leśniczówki.

JUŻ JUTRO III NOCNY 
RAJD PIESZY
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Kilkunastu młodych rad-
nych spotkało się na pierw-
szej w historii sesji Młodzie-
żowej Rady Powiatu Inowro-
cławskiego. 

Młodych samorządowców po-
witali: Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska, Prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Marek Mieszko Gerus, Wice-
starosta Tadeusz Majewski, 
Członek Zarządu Powiatu Ja-
cek Zalesiak oraz Sekretarz 
Aleksandra Szubarga, która 
pełniła jednocześnie rolę 

Przewodniczącej Komisji Wy-
borczej do spraw Młodzieżo-
wej Rady Powiatu Inowro-
cławskiego. 

Pierwszym w historii Po-
wiatu Inowrocławskiego mło-
dzieżowym radnym wręczono 
potwierdzenia wyboru oraz li-
sty gratulacyjne.  

Wybrano także prezy-
dium uczniowskiego gre-
mium. Przewodniczącym zo-
stał Paweł Książek, jego zastęp-
cami Zuzanna Basińska i Wik-
tor Hosa, a sekretarzem Niko-
dem Łojewski.
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MŁODZIEŻOWA 
RADA POWIATU
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Za nami XLIV Sesja Rady 
Powiatu Inowrocławskiego. 
W tej kadencji Rady Powiatu 
była to już czwarta sesja 
absolutoryjna. Starosta Wie-
sława Pawłowska otrzymała 
absolutorium za wykonanie 
ubiegłorocznego budże-
tu. Zarządowi udzielono 
również wotum zaufania 
po rozpatrzeniu raportu o 
stanie powiatu za 2021 rok.

Raport stanowi dokument 
autorski powiatu przygoto-
wany we współpracy z jego 
wydziałami oraz jednostkami 
organizacyjnymi i prezentuje 
wszystkie działania naszego 
samorządu w minionym roku, 
również z uwzględnieniem 
pandemicznej specyfiki tego 
okresu.

To była pierwsza stacjo-
narna sesja absolutoryjna po-
wiatu od 2019 roku. W dwóch 
poprzednich latach, z uwagi 
na pandemię, Zarząd Powiatu 
otrzymywał absolutorium za 
wykonanie budżetu zdalnie. 
Oczywiście i tym razem naj-

ważniejszą częścią czerwcowej 
sesji było sprawozdanie z ubie-
głorocznego budżetu i głoso-
wanie nad absolutorium dla 
starosty. 

Najistotniejsze założenia 
powiatowego budżetu przypo-
mniała samorządowcom skarb-
nik Beata Zimon-Plaskota.

W ciągu roku budżet był wie-
lokrotnie korygowany. Zmiany 
wprowadzano 30 razy, na co 
wpływ miał również kolejny 
pandemiczny rok. Ostatecznie 
budżet zamknął się kwotami: 
dochody - ponad 219 mln zł, 
wydatki - ponad 213 mln zł, 
nadwyżka blisko - 6 mln zł.

Najwięcej środków z ubiegło-
rocznego budżetu pochłonęły 
wydatki bieżące przeznaczone 
głównie na funkcjonowanie 
jednostek budżetowych, w tym 
wynagrodzenia. Inne duże 
wydatki dotyczyły zadań sta-
tutowych, dotacji, świadczeń 
na rzecz osób fizycznych czy 
wydatków na programy finan-
sowane z udziałem środków 
europejskich.

Na inwestycje przeznaczo-
no blisko 15 mln zł. Prawie  
4,8 mln zł kosztowała powiat 
przebudowa drogi powiatowej 
Helenowo - Cieślin, a grun-
towny remont drogi w Szar-

leju to wydatek blisko 1,7 mln 
zł. Prawie 390 tys. zł koszto-
wała przebudowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu 
ulicy Świętokrzyskiej, alei Ra-
tuszowej i alei Niepodległości 
w Inowrocławiu. Spore kwo-
ty zostały wydane też m.in. 
na inwestycje informatyczne 
i termomodernizację budyn-
ków placówek oświatowych 
II LO w Inowrocławiu oraz 
Zespołu Szkół im. Kazimie-
rza Wielkiego w Kruszwicy.  
W 2021 roku miały miejsce 
liczne zakupy inwestycyjne, 
np. system elektronicznego 
zarządzania dokumentacją, 
doposażenia Domów Pomo-
cy Społecznej czy sprzętu 
drogowego dla Zarządu Dróg 
Powiatowych. Z budżetu po-
wiatu dofinansowano również 
zakup pojazdów dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Inowrocławiu 
i Komendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu. Dotacji ce-
lowej udzielono też Gminie 
Gniewkowo na zakup sprzętu 
dla tamtejszej OSP. 

- Pomimo trudnej sytuacji 
gospodarczej powiat wypra-
cował nadwyżkę budżetową 

w 2021 r. Był to kolejny rok, 
w którym musieliśmy urucha-
miać dodatkowe środki wspo-
magające walkę z pandemią, 
co z kolei skutkowało znów 
licznymi korektami budżetu. 
Choć budżet na 2021 przeszedł 
wiele wspomnianych zmian, 
pozostał stabilny i niezagrożo-
ny dzięki ciągłemu monitoro-
waniu przez Zarząd Powiatu 
- poinformowała pani skarbnik.

Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska podziękowa-
ła za miniony rok wszystkim 
pracownikom starostwa i jed-
nostek podległych. 

- Prawda jest taka i wiemy 
o tym wszyscy w tej sali, że 
mamy za mało pieniędzy, żeby 
realizować potrzeby statutowe 
powiatu i zobowiązania wo-
bec wyborców. Dodatkowo rok 
ubiegły znów był ciężki przez 
pandemię, a jednak napraw-
dę wiele udało się zrobić. Rok 
zakończyliśmy dobrym wyni-
kiem. Dziękuję też radnym, bo 
wasza aktywność jest ważna 
i nie pozwala nam o wielu rze-
czach zapomnieć - powiedziała 
starosta.

W sesji uczestniczyło 23 z 27 
radnych. Starosta otrzymała 

absolutorium większością 20
głosów radnych. Wstrzymało
się 3 radnych. Radny opozycji 
Edmund Mikołajczak docenił
rzetelne opracowanie rapor-
tu o stanie powiatu. Wyraził 
m.in. zadowolenie z funkcjo-
nowania szkół powiatowych. 

- Jako że bliskie są mi spra-
wy oświatowe, cieszę się
z wyższej niż średnia krajowa 
zdawalności matur w szko-
łach powiatowych i syste-
mu stypendialnego, którym
wspieramy naszych uczniów.
Uważam też, że warto pod-
kreślić jakość promowania na-
szego samorządu         w minio-
nym roku, bo zwyczajnie było
o Powiecie Inowrocławskim
głośno - mówił radny Mikołaj-
czak.

Następnie zajęto się spra-
wozdaniami dotyczącymi
stanu technicznego dróg
powiatowych, Szpitala Wie-
lospecjalistycznego im. dr.
Ludwika Błażka w Inowro-
cławiu, gospodarki nierucho-
mościami czy planami pracy
stałych komisji Rady Powiatu 
Inowrocławskiego.

W dalszej części sesję zdomi-
nowały sprawy budżetowe. 

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z absolutorium
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Mijają miesiące, nowe 
tragiczne wydarzenia 
zacierają w naszej pamięci 
niedawny czas pandemii 
Covid-19. Cieszymy się 
ponowną możliwością 
spotkań.

W historii ludzkości zjawisko 
epidemii nie było jednak ni-
czym wyjątkowym.

O przejściu zarazy świad-
czą jeszcze śródpolne kępy 
drzew - opuszczone epide-
miczne cmentarze, przy-
drożne krzyże i kapliczki…  
Przed wiekami widomym 
znakiem wiary w możliwość 
odegnania morowego powie-
trza były drewniane krzy-
że z dwiema poprzecznymi 
belkami. Zatrwożeni ludzie 
stawiali je przy drogach, by 
chroniły od zarazy i śmier-
ci. Nazywane były krzyżami 
cholerycznymi, morowy-

mi, pomorowymi, a nawet 
cholerykami. Ich nietypowy 
kształt wywodził się z dale-
kiej Hiszpanii, z miasta Ca-
ravaca de la Cruz, którego 
ludność chronił relikwiarz 
właśnie w kształcie krzyża 
o podwójnych belkach. Stąd 
nazwa karawaka. W rejonie 
Inowrocławia nie znajdziemy 
drewnianych karawak (jest 
w niedalekim Zakrzewie, 
w otoczeniu starych sosen, 

na których gniazdują gawro-
ny - niesamowite miejsce).

W 1866 r. epidemia chole-
ry nawiedziła po raz kolejny 
Kujawy. Bakterie choroby do-
tarły także do Jaksic. W nie-
wielkiej wsi zmarło 38 osób. 
Na ich mogile wzniesiono 
ceglany otynkowany obelisk 
zwieńczony żeliwnym krucy-
fiksem - karawaką! Wpatrując 
się w zdwojony krzyż, do-
strzeżemy datę 1866 i 14 liter, 
które nie układają się jednak 
w żadne słowo. Liter winno 
być 18 (4 zakrywa mocowanie 
krzyża). Stanowią one skró-
towy zapis modlitwy św. Za-
chariasza. Ich zadaniem było 
wzmocnienie antycholerycz-
nego oddziaływania krucy-
fiksu. Szczególnej wymowy 
nabiera częściowo zatarta in-
skrypcja głosząca:

„Na ubłaganie odwrócenia 
cholery, która w r. 1866 tej pa-
rafii 38 osób zabrała na tym 
miejscu spoczywających, ten 
pomnik wystawiony został 
przez parafią”.

Przytoczoną inskrypcję 
ktoś współcześnie poprawił, 
dopisał w świeżym tynku bra-
kujące fragmenty słów. Wzru-
szająca pamięć i gorliwość. 
Niestety, na jaksickim obeli-
sku widać już upływ 156 lat. 
Czas zająć się tym unikalnym 
zabytkiem.

Już dziś w naszym regio-
nie zrobi się głośno za 
sprawą ryku motorowych 
maszyn, które zjadą się 
do Powiatu Inowrocław-
skiego na XVII Zlot Moto-
cyklowy „NA SOLI”. 

W piątek 1 lipca od godz. 
19.00 planowane są przy ul. 
Rakowicza koncerty zespo-

łów Ci-Ho i Cold Shot Rock 
Cover Band. 

W sobotę 2 lipca o godz. 
12.00 ruszy parada motocy-
klowa ulicami Inowrocławia, 
która dotrze pod Galerię Sol-
ną. Tam o godz. 13.00 odbę-
dzie się m.in. pokaz kaska-
derski w wykonaniu Animals 
FMX – grupy zrzeszającej 
miłośników freestyle moto-
crossu. Zawodnicy rozpędzają 
się na specjalnej rampie i wy-

konują w powietrzu niesamo-
wite akrobacje. Czekać będzie
też wiele imponujących ma-
szyn do podziwiania!

Impreza potrwa do niedzie-
li, a wsparły ją m.in. Woje-
wództwo Kujawsko-Pomor-
skie, Powiat Inowrocławski
i Miasto Inowrocław. 

Patronat nad przedsięwzię-
ciem sprawuje m.in. Starosta
Inowrocławski Wiesława Paw-
łowska.

Motocyklowy Zlot od dziśPoznaj Powiat. Bądź aktywny 

Karawaka z Jaksic
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GMINA INOWROCŁAW www.gminainowroclaw.eu

Gmina Inowrocław powi-
tała tegoroczne wakacje  
w szczególny sposób.

W piątek, 24 czerwca  na tere-
nie rekreacyjno-sportowym 
nad Małym Goplem (Jezio-
rem Szarlejskim) w Łojewie 
odbyła się impreza łącząca 
powitanie lata z otwarciem 
sezonu kajakowo-żeglarskie-
go na nowo powstałej, łojew-
skiej przystani. Gospodarzem 
wydarzenia był Tadeusz Kac-
przak - Wójt Gminy Inowro-
cław, a podczas imprezy ba-
wili się wspólnie mieszkańcy 
Gminy Inowrocław i okolic.

Gorące popołudnie można 
było spędzić na wodach Je-
ziora Szarlejskigo korzysta-
jąc z wypożyczalni kajaków 
i rowerów wodnych. Z okazji 
inauguracji, tego dnia, sprzęt 

wodny udostępniony był bez-
płatnie.

Dalsza działalność wypo-
życzalni realizowana będzie 
zgodnie z Regulaminem 
i Cennikiem. Wypożyczanie 
sprzętu możliwe będzie w so-
boty i niedziele w godzinach 
10.00 - 21.00 oraz w tygo-
dniu, tj. od wtorku do piątku 

w godzinach 13.00 - 20.00 lub 
- dla grup zorganizowanych - 
w innych godzinach po wcze-
śniejszym kontakcie telefo-
nicznym: 724 362 589.

W programie piątkowej 
imprezy nie zabrakło warsz-
tatów plecenia wianków 
z kwiatów polnych. Zgodnie 
z tradycją obchodów nocy 
świętojańskiej, panie wrzu-
cały do wody swoje wianki 
obserwując jak daleko od-
płyną.

Na okoliczność powita-
nia lata do dyspozycji gości 
przygotowano stoisko z gril-
lem i napojami chłodzący-
mi. Czynna była również 
kawiarenka oferująca m.in. 
lody, gofry, popcorn i watę 
cukrową.

Oprawę muzyczną części 
tanecznej zapewnił DJ Sakso-
fonista Karol Zaremba.

W czwartek, 23 czerwca  
odbyła się XLV sesja 
Rady Gminy Inowrocław. 
Obrady sesji przeprowa-
dzone zostały w sali narad 
w budynku Urzędu Gminy 
przy ul. Królowej Jadwigi 
43. Wcześniej (21 czerwca) 
odbyły się posiedzenia 
Komisji, w trakcie których 
opiniowano materiały  
na sesję.

Podczas czerwcowych ob-
rad Rada Gminy Inowrocław 
przyjęła uchwałę w sprawie 
sprawozdania finansowego 
oraz udzieliła absolutorium 
Wójtowi Gminy Inowrocław 

Tadeuszowi Kacprzakowi  
z tytułu wykonania budżetu 
za 2021 rok.

Tuż po głosowaniu nad 
udzieleniem absolutorium 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Inowrocław Krzysztof 
Kołtuński w imieniu swoim 
i gminnych radnych pogra-
tulował Włodarzowi i wrę-
czył bukiet kwiatów. Kwiaty 
i gratulacje trafiły do Wójta 
również z rąk i ust m.in. kie-
rownictwa urzędu i jednostek 
organizacyjnych.

Na okoliczność uzyska-
nia absolutorium Tadeusz 
Kacprzak podziękował za 
zaufanie i zrozumienie, za 
pomoc w realizacji zadań po-
przez podejmowane uchwały 
i wspólne działanie na rzecz 

mieszkańców. Podziękowa-
nia trafiły również do pra-
cowników Urzędu Gminy, 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Centrum Usług 
Oświatowych, Centrum In-
tegracji Społecznej, Gminnej 

Biblioteki i wszystkich szkół 
podstawowych działających 
na terenie Gminy. Osobne 
podziękowania - wręczając 
bukiet kwiatów - Wójt Gmi-
ny skierował do Aldony Suli-
nowskiej - Skrabnika.

Nim przystąpiono do gło-
sowania nad udzieleniem 
absolutorium, odbyła się de-
bata nad Raportem o stanie 
Gminy Inowrocław za 2021 
rok. W debacie uczestniczy-
li, poza radnymi, również 

mieszkańcy gminy; z pełnym 
podziękowań i emocji wy-
stąpieniem, głos w imieniu 
uchodźców z Ukrainy za-
mieszkujących tereny gmi-
ny Inowrocław zabrały Jana  
Motek i Mariia Kruchkevych.

W piątek, 24 czerwca, po 
raz ostatni zabrzmiały 
szkolne dzwonki w roku 
szkolnym 2021/22.

Poczty sztandarowe, od-
świętnie ubrania, podniosła 
atmosfera i wizyty specjal-
nych gości na apelach i uro-
czystościach podsumowują-
cych dziesięć miesięcy nauki 
- to obraz zastany przed połu-
dniem w szkołach podstawo-
wych nie tylko naszej Gminy. 
Z ust gospodarzy i gości po-
żegnalnych spotkań padały 
słowa o ciężkiej pracy, o su-
mienności, o zaszczepionych 
wartościach, o sukcesach.

Podczas kończących rok 
szkolnych apeli najlepsi 
uczniowie otrzymali świa-
dectwa z wyróżnieniem na 
forum całych szkolnych spo-
łeczności. W tej ważnej chwi-
li towarzyszyli im rodzice. 

Wyróżniono również tych, 
którzy notowali przedmioto-
we sukcesy w konkursach na 
szczeblach regionalnych i wo-
jewódzkich oraz tych którzy 
mogli pochwalić się 100-pro-
centową frekwencją na zaję-
ciach lekcyjnych.

Ciepło wybrzmiewały też 
mowy kierowane przez dy-
rektorów szkół do kończących 
podstawową edukację ósmo-
klasistów. Były kwiaty i miłe 

słowa, były pamiątki od młod-
szych kolegów, była radość 
z rozpoczynających się waka-
cji. Nie zabrakło też miejsca 
na pożegnalne wzruszenia. 
W czas przedpołudniowych 
podsumowań dobrze wkom-
ponowywały się krótkie pro-
gramy artystyczne.

Uroczystości organizowa-
ne w sześciu szkołach pod-
stawowych działających na 
terenie Gminy Inowrocław, 
swoją obecnością zaszczycali 
m.in. Magdalena Dąbrow-
ska – Zastępca Wójta Gminy 
Inowrocław, Aleksandra Ta-
baczyńska - Pełnomocnik 
Wójta ds. Oświaty, Krzysz-
tof Pater - Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, 
Ochrony Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Sportu, radni 
gminni, sołtysi, członkowie 
Rad Rodziców i przyjaciele 
szkół.

Absolutorium dla Wójta Gminy

Żegnaj szkoło, czyli  
do zobaczenia we wrześniu
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Powitanie lata  
nad Małym Gopłem
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Podczas czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej Inowrocła-
wia, radni udzielili wotum 
zaufania i absolutorium 
Prezydentowi Miasta 
Inowrocławia Ryszardowi 
Brejzie.

Prezydent przedstawił 
radnym Raport o stanie 
Miasta Inowrocławia za 
rok 2021, który obejmuje 
podsumowanie działalno-
ści prezydenta w roku po-

przednim, w szczególności 
realizację polityk, progra-
mów i strategii czy uchwał 
Rady Miejskiej Inowro-
cławia. Po dyskusji nad 
raportem radni udzielili 
prezydentowi Ryszardowi 
Brejzie wotum zaufania.

Skarbnik Miasta Inowro-
cławia, Dorota Rutkowska, 
przedstawiła sprawozdanie 
finansowe wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania 
budżetu za 2021 rok. Regio-
nalna Izba Obrachunkowa 
w Bydgoszczy pozytywnie 

zaopiniowała sprawozdanie 
z wykonania budżetu Mia-
sta Inowrocławia za 2021 r. 
Komisja Rewizyjna w wyni-
ku analizy ww. dokumen-
tów wystąpiła z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium 
prezydentowi Ryszardo-
wi Brejzie. Rada Miejska 
Inowrocławia większością 
głosów, przyjęła uchwałę 
i udzieliła absolutorium Pre-
zydentowi Miasta Inowro-
cławia Ryszardowi Brejzie.

- Realizacja budżetu to 
niezwykle trudne i ważne 

zadanie, wymagające za-
angażowania i poświęcenia
wielu pracowników, za-
równo Urzędu Miasta, jak 
i komórek organizacyjnych.
Zmiany wprowadzone przez 
Polski Ład nie ułatwiały
nam realizacji zaplanowa-
nych zadań, jednak dołoży-
liśmy wszelkich starań, aby 
zrealizować je jak najlepiej.
Dlatego bardzo dziękuję
Państwu za udzielone ab-
solutorium – podsumował
Prezydent Inowrocławia Ry-
szard Brejza.

Absolutorium dla Prezydenta Miasta 
Inowrocławia Ryszarda Brejzy
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Prezydent Miasta Ino-
wrocławia Ryszard 
Brejza wspólnie ze swoim 
zastępcą Wojciechem 
Piniewskim, podobnie jak 
w latach ubiegłych, wrę-
czyli listy gratulacyjne 
laureatom olimpiad i kon-
kursów przedmiotowych 
ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. 
Gratulacje otrzymali tak-
że opiekunowie nagro-
dzonych uczniów.

Spotkania z laureata-
mi olimpiad i konkursów 
przedmiotowych organizo-

wane są przez Prezydenta 
Inowrocławia tradycyjnie 
pod koniec roku szkolnego. 
Podsumowywane są wów-
czas osiągnięcia szkół i ich 
uczniów.

W tym roku nagrodzo-
no szesnastu uczniów. 
Najwięcej, bo aż sześcio-
ro, wyłoniono z matema-
tyki. Pozostali uczniowie 
to zwycięzcy konkursów 
historycznych, biolo-
gicznych, filozoficznych, 
z Wiedzy o Społeczeń-
stwie, Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym, 
a także z języka polskiego.

Lista nagrodzonych 
uczniów i ich opiekunów 
znajduje się na stronie 
www.inowroclaw.pl.

Laureaci konkursów  
i olimpiad 

nagrodzeni
Otwarty konkurs ofert 
w zakresie organizacji 
wypoczynku dzieci 
i młodzieży w 2022 
roku został rozstrzy-
gnięty.

Blisko 25 tysięcy złotych 
Miasto przeznaczy na let-
ni wypoczynek młodzie-
ży. Podczas tegorocznych 
wakacji wiele klubów  
i stowarzyszeń sporto-
wych organizuje obozy  
i zajęcia dla inowrocław-
skiej młodzieży.

Karatecy, siatkarki czy 
harcerze wakacje będą 
spędzali nad morzem, 
w górach, a także w in-
nych malowniczych za-
kątkach naszego kraju. 
W tym roku wsparcie 
otrzymało osiem pro-
jektów na łączną kwo-
tę 24 690 zł. Prezydent 
co roku wspiera orga-
nizacje pozarządowe 
i realizowane zadania 
w zakresie wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży, 
zarówno w okresie ferii 
zimowych, jak i letnich 
wakacji.

Przypomnijmy, że ce-
lem zadania jest zapew-
nienie 7-dniowego wypo-
czynku w okresie wakacji 
letnich w bieżącym roku, 
dzieciom i młodzieży 
w wieku od 6 do 24 lat, 
mieszkających w Inowro-
cławiu.

Miasto przekaże pieniądze  
na wypoczynek młodzieży

SZCZEGÓŁOWA LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI:

• Obóz sportowo-rekreacyjny, Inowrocławski Klub Sportowy Karate – 2 500,00 zł,
• Obóz sportowo-piłkarski dla zawodników K.S. Cuiavia Inowrocław, Klub Sportowy  

Cuiavia – 2 500,00 zł,
• Organizacja obozu koszykarskiego w czasie wakacji letnich 2022, Kujawskie Stowarzyszenie 

Koszykówki – 3 000,00 zł,
• Organizacja obozu letniego w Pucku, Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – 4 000,00 zł,
• Obóz sportowy dla grup młodzieżowych SPRP DAMY RADĘ INOWROCŁAW, Stowarzyszenie 

Piłki Ręcznej Plażowej Damy Radę Inowrocław – 4 000,00 zł,
• „SportujMy.pl – obóz” dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Miasta Inowrocław, 

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Inowrocław – 1 000,00 zł,
• Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich – 

Kołobrzeg 2022, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Inowrocław – 4 000,00 zł,
• Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji 

wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku Inowrocławski Klub Kyokushin – 4 000,00 zł.
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GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

Dnia 24 czerwca 2022 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janikowie odbył się wernisaż pierwszej wystawy z cyklu „Spotkania”, 
podczas której swoje prace zaprezentowały Claybyme (Magdalena Konopińska) oraz Unablanca (Klaudia Dopierała) - na co dzień pracujące 
w MGOK-u. Wystawę można oglądać do 15 lipca br.

Dnia 23 czerwca 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Creativ Art - Iloną Gawrońską zorganizował warsztaty 
z plecenia wianków. Uczestnicy zajęć zaplatali piękne wianki z kwiatów polnych, które następnie wrzucili do Jeziora. Po warsztatach odbyły 
się fantastyczne animacje.
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GMINA PAKOŚĆ www.pakosc.pl

24 czerwca Pakość odwie-
dził minister Łukasz Schre-
iber, sekretarz stanu ds. 
parlamentarnych w Kance-
larii Prezesa Rady Mini-
strów. Tematem spotkania 
były m.in. lokalne inwesty-
cje współfinansowane z 
rządowych funduszy.

Wizyta rozpoczęła się od od-
wiedzenia zrealizowanych 
oraz trwających pakoskich in-
westycji – rynku miejskiego, 
wielorodzinnego budynku ko-
munalnego, nowoczesnej stacji 
Uzdatniania Wody przy ul. Jan-
kowskiej oraz Domu Seniora.

Ostatnim punktem wizy-
ty było spotkanie w Ośrodku 

Kultury i Turystyki, które było 
doskonałą okazją do dyskusji
o ważnych dla gminy spra-
wach, możliwościach pozy-
skania dofinansowania oraz
podsumowaniu dotychczaso-
wej współpracy na szczeblu
rząd – samorząd.

Podczas spotkania minister
Łukasz Schreiber oraz rad-
ny powiatowy Marek Knop 
wręczyli burmistrzowi Zyg-
muntowi Groniowi promesę
w wysokości 10 000 000,00 zł
na realizację inwestycji: roz-
budowa infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej na terenie
Gminy Pakość oraz poprawa
dostępności komunikacyjnej
miejscowości z terenu Gminy
Pakość poprzez przebudowę
dróg gminnych.

Radni Pakości podczas se-
sji absolutoryjnej udzielili 
Burmistrzowi Zygmuntowi 
Groniowi wotum zaufa-
nia, a także wynikiem 13 
głosów „za” i 1 wstrzymują-
cym absolutorium 
za 2021 rok.

W czwartek, 24 czerwca 2022 
roku w sali sesyjnej odbyła się 
sesja Rady Miejskiej, której 
przewodnimi tematami była 
debata nad raportem o sta-
nie Gminy Pakość, głosowa-
nie nad projektem uchwały 
w sprawie udzielenia Bur-
mistrzowi Pakości wotum 
zaufania oraz udzielenia ab-
solutorium Burmistrzowi za 
2021 rok.

Raport o stanie Gminy Pa-
kość zaprezentowała i omó-
wiła zastępczyni burmistrza 
Róża Sielecka, która podsu-
mowała najważniejsze dzia-
łania, inwestycje i projekty 
realizowane przez pakoski 
samorząd. Po dyskusji rad-
ni udzielili Burmistrzowi 

Zygmuntowi Groniowi 8 
głosami „za”, 2 „przeciw-
nymi” oraz 4 „wstrzymu-

jącymi” wotum zaufania.
Skarbnik Gminy Anna Krusz-
ka przedstawiła sprawoz-
danie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu gminy Pakość 
za 2021 r. oraz opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy w sprawie 
sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za 2021 r. Na-
stępnie przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Józef Perdał 
przedstawił opinię Komisji 

Rewizyjnej oraz opinię RIO 
w sprawie udzielenia absolu-
torium Burmistrzowi Pakości 
za 2021 r. 

13 głosami „za” oraz 1 gło-
sem „wstrzymującym” Radni 
zatwierdzili sprawozdanie 
finansowe oraz sprawozda-
nie z wykonania budżetu 
Gminy Pakość za 2021 rok. 
Na sesji wręczone zostały me-
dale i dyplomy oraz nagrody 
pieniężne dla zwyciężczyń 
I gminnego konkursu wiedzy 
o samorządzie terytorialnym 
im. Ryszarda Kuflewicza – 
Annie Kalczyńskiej z Zespo-
łu Placówek Oświatowych 
z Kościelca, Magdalenie Żabie 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Ewarysta Estkowskiego oraz 
Zuzannie Skrzyńskiej z Ze-
społu Placówek Oświatowych 
z Kościelca. Nagrodę pienięż-
ną ufundowała przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Promocji Gminy 
Joanna Błaszak. Inicjatorami 
konkursu są: przewodniczący 
Rady Miejskiej Tomasz Oset 
oraz radny Mariusz Augu-
styn. 

Absolutorium i wotum zaufania 
dla burmistrza

Minister odwiedził Pakość
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- Rodzicielstwo to niezwykle 
piękna misja, pełna odpowie-
dzialności. Dzień Ojca to 
święto radosne, a budowanie 
silnej relacji ze swoimi 
dziećmi jest powodem 
do dumy. Cieszę się, że orga-
nizowany konkurs jest nie 
tylko nagradzaniem warsz-
tatu literackiego, ale także 
uznaniem dla wysiłku wkła-
danego w ojcostwo – mówił 
Marszałek Piotr Całbecki. 

Celem konkursu „Mój oj-
ciec – dobrze być razem” dla 
dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i ponadpod-
stawowych jest zaprezentowa-
nie pozytywnego wizerunku 
ojcostwa i ojca widzianego 
z perspektywy dziecka, kre-
owanie wartości prorodzin-
nych, a także promowanie idei 
wspólnego spędzania czasu 

i uczestnictwa ojców w życiu 
dzieci. Nadesłano 67 prac. 

Laureaci 
Kategoria - szkoły podsta-
wowe: 1. Laura Piórkowska,  
2. Hubert Wojtasiak - oboje ze 
Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Jeże-
wie, 3. Wojciech Rębkowski ze 
Szkoły Podstawowe nr 31 im. 
gen. Józefa Hallera w Toruniu. 
Kategoria - szkoły ponadpod-

stawowe: 1. Aleksandra Frąc-
kowiak z III Liceum Ogólno-
kształcącego im. Królowej Ja-
dwigi w Inowrocławiu, 2. To-
biasz Piotrowicz z Zespołu 
Szkół w Strzelnie, 3. Karolina 
Balcerak z III Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Konop-
nickiej we Włocławku.  

Komisja konkursowa 
podjęła też decyzję o przyzna-
niu pięciu wyróżnień za prace 
nadesłane przez: Wiktora Bar-

toszcze ze Szkoły Podstawo-
wej im. Armii Krajowej w Ko-
ścielcu, Gabrielę Szczepaniec 
ze Szkoły Podstawowej im. E. 
Estkowskiego w Pakości, Mi-
chała Wrzesińskiego ze Szkoły 
Podstawowej nr 34 im. 
Tony’ego Halika w Toruniu, 
Bartosza Skorupę ze Szkoły 
Podstawowej w Pruszczu oraz 
Kacpra Jurkiewicza z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Serocku. 

W ramach konkursu przy-
znawane są także nagrody dla 
nauczycieli, pod opieką których 
powstały nagrodzone prace. 

Nagrodzeni pedagodzy: 
Elżbieta Brózdowska ze Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mic-
kiewicza w Jeżewie, Małgo-
rzata Jaskólska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 31 im. gen. Józefa 
Hallera w Toruniu, Łukasz 
Oliwkowski z III Liceum Ogól-
nokształcącego im. Królowej 

Jadwigi w Inowrocławiu, Sta-
nisław Lewandowski z Ze-
społu Szkół w Strzelnie, 
Agnieszka Andler z III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii 
Konopnickiej we Włocławku. 

Nagrodą dla laureatów 
konkursu, w każdej z kategorii, 
były bony upominkowe o war-
tości 500 złotych, 300 zł i 200 
zł (za odpowiednio pierwsze, 
drugie i trzecie miejsce).  
(DM)                                                                                                                                                                                       

KONKURS „MÓJ OJCIEC - DOBRZE BYĆ RAZEM”
23 czwerwca w Dniu Ojca, 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród 
laureatom VII edycji kon-
kursu na pracę pisemną 
„Mój ojciec – dobrze być ra-
zem!”. W wydarzeniu udział 
wzięli Marszałek Piotr Cał-
becki i Przewodnicząca Sej-
miku Elżbieta Piniewska. 
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REKLAMA 0010548662

* Zapewniamy pełen zakres usług

*  Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem

*     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



od  1 do 7 lipca

 poniedziałek, 4 lipca

05.10  Przysięga (670) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (51) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (119) - serial
09.35  Komisarz Alex (181) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (245) - serial
11.30  Leśniczówka (553) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Naczelne (1) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (52) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (671) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (21) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (554) - serial
21.05  Bolivar (15) - serial
22.00  07 zgłoś się (12) - serial
23.25  Albania. Poszukując sprawie-

dliwości - dokument
00.20  W blasku nocy 

- film fabularny, USA 2018, 
reż. Scott Speer, wyk. Bella 
Thorne, Patrick Schwarzeneg-
ger, Rob Riggle

01.55  Film fabularny 
03.45  Trzeci oficer (10) - serial
04.35  Notacje (999) - dokument
04.45  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (160) - serial
05.30  M jak miłość (1563) - serial
06.20  Życie według Świętego Jana 

Pawła II (13) - info
06.35  Życie według Świętego Jana 

Pawła II (14) - info
06.55  Rodzinka.pl (125) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (108) - serial
11.50  Rodzinka.pl (109) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (71) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (204) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (5) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (72) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2608) - serial
20.10  Lato w Wietnamie (1) 

- film telewizyjny, Niemcy 
2018, reż. Sophie Allet-Coche, 
wyk. Inez Bjørg David, Nikolai 
Kinski, Jean-Yves Berteloot

21.55  Ile waży koń trojański? 
- film fabularny, Polska 2008, 
reż. Juliusz Machulski, wyk. 
Ilona Ostrowska, Maciej Mar-
czewski, Robert Więckiewicz

00.10  O mnie się nie martw - serial
01.10  Lato 1993 - film fabularny, 

Hiszpania 2017, reż. Carla 
Simón, wyk. Laia Artigas, 
Bruna Cusí, David Verdaguer

02.55  Wierna 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Robert Schwentke, wyk. 
Shailene Woodley, Theo James, 
Jeff Daniels

04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (155) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (156) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (195) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1063) - serial
11.40  Gliniarze (266) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja (4937) - info
13.40  Trudne sprawy (919) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1045) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (549) - serial
17.40  Sekrety rodziny (255) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Kingsman: Tajne służby 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 2014, reż. 
Matthew Vaughn, wyk. Colin 
Firth, Taron Egerton, Samuel 
L. Jackson

22.55  Solid Gold 
- film fabularny, Polska 2019, 
reż. Jacek Bromski, 
wyk. Janusz Gajos, Andrzej 
Seweryn, Marta Nieradkiewicz

01.55  Agenci 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Baltasar Kormákur, 
wyk. Denzel Washington, 
Mark Wahlberg, Paula Patton

04.10  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.00  Uwaga! - info
06.15  Nowa Maja w ogrodzie - info
06.40  Akademia ogrodnika - info
06.50  Co za tydzień - info
07.20  Bunt (6) - serial
07.55  Tajemnice miłości (19) - serial
09.00  Ten moment (39) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1244) - serial
11.45  Ukryta prawda (1076) - serial
12.55  Tajemnice miłości (20) - serial
14.00  Ukryta prawda (1245) - serial
15.05  Ukryta prawda (1038) - serial
16.10  Ten moment (40) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1077) - 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 (3451) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Wyścig śmierci 

- film fabularny, USA/Niemcy/
Wielka Brytania 2008, 
reż. Paul W.S. Anderson, 
wyk. Jason Statham, Joan 
Allen, Ian McShane

23.45  Ślub od pierwszego wejrzenia 
- rozrywka

00.50  Co za tydzień - info
01.25  Wewnętrzny wróg (2) - serial
02.25  Uwaga! - info
02.45  Noc magii - rozrywka
04.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 3 lipca

04.40  Klan (3969, 3970, 3971) 
- serial

06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (207) 
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.00  Weterynarze z sercem (128) 
09.35  Operacja „Piorun” 

- film fabularny, Wielka 
Brytania 1965, reż. Terence 
Young, wyk. Sean Connery, 
Claudine Auger, Adolfo Celi

11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Więcej niż solidarni (1) 
13.15  Naczelne (1) - dokument
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Przyrodnik na tropie (35) 
14.55  Serial fabularny - serial
15.50  Alternatywy 4 - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Komisarz Alex (204) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.15  Bolivar (14) - serial
21.15  W blasku nocy - film fabularny, 

USA 2018, reż. Scott Speer, 
wyk. Bella Thorne, Patrick 
Schwarzenegger, Rob Riggle

22.55  Pompeje - film fabularny, 
USA/Niemcy/Kanada/Wielka 
Brytania 2014, reż. Paul W.S. 
Anderson, wyk. Kit Harington, 
Carrie-Anne Moss, Kiefer 
Sutherland

00.50  Film fabularny 
02.50  Film fabularny 
04.45  Z pamięci - publicystyka
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2605) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2606) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2607) - serial
06.55  M jak miłość (1649) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
12.10  Paddington - film fabularny, 

Wielka Brytania/Francja/USA/
Chiny 2014, reż. Paul King, 
wyk. Hugh Bonneville, Sally 
Hawkins, Tim Downie

14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 

(9) - rozrywka
16.15  Big Music Quiz - rozrywka
17.15  Lajk! - info
17.35  Studio eliminacji Mistrzostw 

Świata mężczyzn - magazyn
17.55  Koszykówka: Eliminacje 

Mistrzostw Świata mężczyzn 
- koszykówka, Niemcy 2022

20.00  Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna trasa Dwójki 
- muzyka, Polska 2022

22.50  Kochankowie z Księżyca 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Wes Anderson, 
wyk. Bruce Willis, Edward 
Norton, Bill Murray

00.35  Zakochany anioł 
- film fabularny, Polska 2005, 
reż. Artur Więcek, 
wyk. Krzysztof Globisz, Anna 
Radwan, Jerzy Trela

02.25  Dorwać Wattsa 
- film fabularny, Hongkong/
Chiny/USA 2016, 
reż. Renny Harlin, 
wyk. Jackie Chan, Johnny 
Knoxville, Bingbing Fan

04.10  Rodzinka.pl (116) - serial
04.35  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.45  Zakochany Madagaskar 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. David Soren

09.20  Kung Fu Panda 
- film fabularny, USA/Chiny 
2008, reż. Mark Osborne, John 
Stevenson, wyk. Jack Black, Ian 
McShane, Angelina Jolie

11.20  Noc w muzeum 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2006, reż. Shawn 
Levy, wyk. Ben Stiller, Carla 
Gugino, Dick Van Dyke

13.40  Coco 
- film fabularny, USA/Meksyk 
2017, reż. Lee Unkrich, Adrian 
Molina, wyk. Anthony 
Gonzalez, Gael García Bernal

15.55  Formuła 1: Grand Prix Wielkiej 
Brytanii - sporty motorowe

18.00  Kabaretowa Ekstraklasa 
18.50  Wydarzenia
19.25  Program - info
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Kabaret na żywo. Młodzi 

i moralni (92) - rozrywka
22.05  Agenci 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. Baltasar Kormákur, wyk. 
Denzel Washington, Mark 
Wahlberg, Paula Patton

00.35  Piraci z Karaibów: Zemsta 
Salazara - film fabularny, USA/
Australia 2017, reż. Joachim 
Rønning, Espen Sandberg, 
wyk. Johnny Depp, Javier 
Bardem, Geoffrey Rush

03.10  Świat według Kiepskich (208) 
- serial

04.00  Świat według Kiepskich (214) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.20  Uwaga! - info
05.40  Ukryta prawda (900) - serial
06.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika - info
08.00  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
09.00  Dzień dobry wakacje - info
11.30  Co za tydzień - info
12.05  Mask Singer - rozrywka
13.35  Alvin i wiewiórki 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Tim Hill, wyk. Jason Lee, 
Justin Long, Matthew Gray 
Gubler

15.30  Green Lantern 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Martin Campbell, 
wyk. Ryan Reynolds, Blake 
Lively, Peter Sarsgaard

17.55  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Władca pierścieni: 

Drużyna Pierścienia 
- film fabularny, USA/Nowa 
Zelandia 2001, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Ian McKellen, Liv Tyler

23.50  Noc oczyszczenia: Czas wyboru 
- film fabularny, USA/Japonia 
2016, reż. James DeMonaco, 
wyk. Frank Grillo, Elizabeth 
Mitchell, Mykelti Williamson

02.15  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

03.15  Uwaga! - info
03.35  Noc magii - rozrywka
05.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 2 lipca

05.10  Klan (3967) - serial
05.30  Klan (3968) - 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 (207) 

- dokument
08.45  Pełnosprawni - magazyn
09.10  Sprawa dla reportera 
10.10  Ziemia widziana z kosmosu 

(2) - dokument
11.10  Rolnik szuka żony - rozrywka
12.10  Nie do przebaczenia 

- film fabularny, USA 1960, 
reż. John Huston, wyk. Burt 
Lancaster, Audrey Hepburn, 
Audie Murphy

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.50  Serial fabularny - serial
15.45  Alternatywy 4 - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? rozrywka
18.30  Ojciec Mateusz (334) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Bolivar (13) - serial
21.30  Źródło nadziei 

- film fabularny, Australia/USA 
2014, reż. Russell Crowe, wyk. 
Russell Crowe, Jai Courtney

23.30  Dobrze się kłamie w miłym 
towarzystwie - film fabularny, 
Włochy 2016, reż. Paolo Geno-
vese, wyk. Giuseppe Battiston, 
Anna Foglietta, Marco Giallini

01.15  Film fabularny
03.25  Film dokumentalny
04.20  Z pamięci - publicystyka
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.55  Barwy szczęścia (2603) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2604) - serial
07.00  M jak miłość (1648) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.35  Rodzinny ekspres - info
12.10  Agencja detektywistyczna 

TKKG - film fabularny, Niemcy 
2019, reż. Robert Thalheim, 
wyk. Ilyes Moutaoukkil, 
Lorenzo Germeno

14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 

(1) - rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (842) - serial
17.20  Smaki świata po iberyjsku 

- info
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.15  Va banque - rozrywka
18.40  Postaw na milion - rozrywka
19.35  Lajk! - info
20.00  Lato, muzyka, zabawa 

- wakacyjna trasa Dwójki 
(1, 2) - muzyka, Polska 2019

21.55  Hity wszech czasów (43) 
- muzyka, Polska 2022

23.00  Dorwać Wattsa 
- film fabularny, Hongkong/
Chiny/USA 2016, reż. Renny 
Harlin, wyk. Jackie Chan, John-
ny Knoxville, Bingbing Fan

01.00  Policja 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/Niemcy/USA 2002, 
reż. Ron Shelton, wyk. Kurt 
Russell, Ving Rhames, Scott 
Speedman

03.05  Kochankowie z Księżyca 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Wes Anderson, wyk. 
Bruce Willis, Edward Norton, 
Bill Murray

04.45  Rodzinka.pl (115) - serial
05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.35  Karate Kid - film fabularny, 

USA 1984, reż. John G. Avildsen
10.10  Ewa gotuje - info
10.40  Bogate dzieciaki bez kasy 

- rozrywka
11.40  Bogaty dom - biedny dom 

(56) - dokument
12.45  Śluby gwiazd (13) - dokument
13.10  Dr Emma (3) - dokument
13.40  Drwale i inne opowieści Biesz-

czadu (90, 91) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie (11) 

- dokument
15.45  Więzienie (64) - dokument
16.15  Więzienie (65) - dokument
16.45  Więzienie (66) - dokument
17.15  Więzienie (67) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (245, 246) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Piraci z Karaibów: Zemsta 

Salazara - film fabularny, USA/
Australia 2017, reż. Joachim 
Rønning, Espen Sandberg, 
wyk. Johnny Depp, Javier 
Bardem, Geoffrey Rush

22.55  Obcy: Przebudzenie 
- film fabularny, USA 1997, 
reż. Jean-Pierre Jeunet, wyk. 
Sigourney Weaver, Winona 
Ryder, Dominique Pinon

01.10  Pierwszy strzał 
- film fabularny, USA/Kanada/
Wielka Brytania 2017, reż. 
Steven C. Miller, wyk. Hayden 
Christensen, Bruce Willis

03.30  Świat według Kiepskich (207) 
- serial

04.40  Disco gramy! ) - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (899) - serial
06.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.50  Wymarzone ogrody - info
08.25  Polowanie na ogród 

- dokument
09.00  Dzień dobry wakacje - info
11.30  Na Wspólnej (3447) - serial
11.55  Na Wspólnej (3448) - serial
12.20  Na Wspólnej (3449) - serial
12.50  Na Wspólnej (3450) - serial
13.25  LEGO Masters - rozrywka
15.05  MasterChef Junior - rozrywka
16.45  Wymarzone ogrody - info
17.20  Polowanie na ogród 

- dokument
17.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Joe Black 

- film fabularny, USA 1998, 
reż. Martin Brest, 
wyk. Brad Pitt, Anthony 
Hopkins, Claire Forlani

23.45  American Pie II 
- film fabularny, USA 2001, 
reż. J.B. Rogers, wyk. Jason 
Biggs, Seann William Scott, 
Thomas Ian Nicholas

01.55  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

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

- rozrywka

 piątek, 1 lipca

05.10  Przysięga (669) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (50) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (118) - serial
09.35  Komisarz Alex (180) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (244) - serial
11.25  Okrasa łamie przepisy - info
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Kreacje Matki Natury (1)

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (51) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (670) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (20) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Bolivar (12) - serial
21.30  Seksmisja - film fabularny, 

Polska 1984, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Olgierd 
Łukaszewicz, Jerzy Stuhr, 
Bożena Stryjkówna

23.40  Operacja „Piorun” 
- film fabularny, Wielka 
Brytania 1965, reż. Terence 
Young, wyk. Sean Connery, 
Claudine Auger, Adolfo Celi

02.00  Źródło nadziei 
- film fabularny, Australia/USA 
2014, reż. Russell Crowe, 
wyk. Russell Crowe, Jai 
Courtney, Isabel Lucas

03.50  Ja wam pokażę! (12) - serial
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1562) - serial
06.25  Anna Dymna - spotkajmy się 

(257) - dyskusja
06.55  Rodzinka.pl (124) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Smaki świata - pośród mórz 

- info
11.50  Rodzinka.pl (107) - serial
12.25  Koło fortuny (1014) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (70) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (203) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (4) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (71) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2607) - serial
20.10  Międzynarodowy Festiwal 

Zespołów Cygańskich Romane 
Dyvesa. Gorzów Wielkopolski 
(1, 2) - muzyka, Polska 2022

22.05  Lato, muzyka, zabawa 
- wakacyjna trasa Dwójki (2) 
- muzyka, Polska 2019

23.10  Wróć do mnie 
- film fabularny, USA 2000, 
reż. Bonnie Hunt, wyk. David 
Duchovny, Carroll O’Connor, 
Bonnie Hunt

01.20  Piosenka dla Mii 
- film fabularny, Niemcy 2018, 
reż. Mira Thiel, wyk. Tim Oliver 
Schultz, Paula Kalenberg, 
Angela Roy

03.05  Strażnik dzikiej przyrody 
- serial

04.40  Rodzinka.pl (113) - serial
05.10  Rodzinka.pl (114) - serial
05.35  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (153) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (154) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (194) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1062) - serial
11.40  Gliniarze (265) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (918) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1044) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4937) - info
16.40  Gliniarze (548) - serial
17.40  Sekrety rodziny (254) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Coco 

- film fabularny, USA/
Meksyk 2017, reż. Lee Unkrich, 
Adrian Molina, wyk. Anthony 
Gonzalez, Gael García Bernal, 
Benjamin Bratt

22.15  Planeta małp 
- film fabularny, USA 2001, 
reż. Tim Burton, 
wyk. Mark Wahlberg, Tim 
Roth, Helena Bonham Carter

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

03.10  Świat według Kiepskich (230) 
- serial

04.00  Świat według Kiepskich (231) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3450) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (5) - serial
07.55  Tajemnice miłości (18) - serial
09.00  Ten moment (38) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1243) - serial
11.40  Doradca smaku (34) - info
11.50  Ukryta prawda (1075) - serial
12.55  Tajemnice miłości (19) - serial
14.00  Ukryta prawda (1244) - serial
15.05  Ukryta prawda (1037) - serial
16.10  Ten moment (39) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1076) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  Incepcja 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2010, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Leonardo 
DiCaprio, Joseph Gordon-
-Levitt, Elliot Page

23.10  Sicario 2: Soldado 
- film fabularny, USA/Meksyk 
2018, reż. Stefano Sollima, 
wyk. Benicio del Toro, Josh 
Brolin, Isabela Moner

01.35  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2021

02.45  Noc magii - rozrywka
04.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

rścieni:
rużyna Pierścien
fil

yk. Elijah Wood,
Ian McKellen, Liv Tyle

 Władca pierścieni:

- film fabu

itt, Anthony
Hopkins, Claire Forla

0  Joe Black 0film fabularny, USA/Wielka
Bry er

oseph Gordon-
-Levitt, Elliot Page
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ROZRYWKA



od  1 do 7 lipca

 czwartek, 7 lipca

05.10  Przysięga (673) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (54) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Dobre historie (62) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (122) - serial
09.40  Komisarz Alex (184) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (248) - serial
11.30  Leśniczówka (556) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Bliskie spotkania 

ze zwierzętami (1) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (55) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (674) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (24) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (557) - serial
21.05  Bolivar (18) - serial
21.55  Sprawa dla reportera 
22.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.35  Magazyn kryminalny 997 
00.25  Nie lubię poniedziałku 

- film fabularny, Polska 1971, 
reż. Tadeusz Chmielewski, 
wyk. Jerzy Turek, Kazimierz 
Witkiewicz, Andrzej Herder

02.20  Glina (15) - serial
03.10  Sprawa dla reportera 
04.05  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.30  Notacje (1055) - dokument
04.45  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (163) - serial
05.30  M jak miłość (1566) - serial
06.20  Smaki świata po iberyjsku 

- info
06.55  Rodzinka.pl (128) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.30  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (114) - serial
11.50  Rodzinka.pl (115) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (74) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (207) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (8) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (75) - serial
19.35  Studio Ligi Narodów FIVB 

mężczyzn - magazyn
19.50  Siatkówka: Liga Narodów FIVB 

mężczyzn - siatkówka
22.15  Błękitna głębia II: Rafa 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Stephen Herek, wyk. Chris 
Carmack, Laura Vandervoort, 
Marsha Thomason

00.00  Idealny dawca 
- film fabularny, Kanada 2019, 
reż. John Barnard, 
wyk. Alaina Huffman, 
Stephanie Sy, Adam Hurtig

01.45  Kongresmen 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. Austin Stark, 
wyk. Nicolas Cage, Sarah 
Paulson, Peter Fonda

03.25  Gomorra (18) - serial
04.20  Rodzinka.pl - serial
04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (161) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (162) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (198) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1066) - serial
11.40  Gliniarze (269) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (922) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1048) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (552) - serial
17.40  Sekrety rodziny (258) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Zakochani 

- film fabularny, Polska 2000, 
reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Magdalena Cielecka, 
Bartosz Opania, Beata 
Tyszkiewicz

22.20  Step Up: Taniec zmysłów 
- film fabularny, USA 2006, 
reż. Anne Fletcher, 
wyk. Channing Tatum, Jenna 
Dewan, Damaine Radcliff

00.50  Norbit 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Brian Robbins, 
wyk. Eddie Murphy, Thandiwe 
Newton, Terry Crews

03.00  Świat według Kiepskich (189) 
- serial

03.50  Świat według Kiepskich (234) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3453) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (9) - serial
07.55  Tajemnice miłości (22) - serial
09.00  Ten moment (42) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1247) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1079) - serial
12.55  Tajemnice miłości (23) - serial
14.00  Ukryta prawda (1248) - serial
15.05  Ukryta prawda (1041) - serial
16.10  Ten moment (43) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1080) - 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 (3454) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Agent i pół 

- film fabularny, USA/Chiny 
2016, reż. Rawson Marshall 
Thurber, wyk. Dwayne John-
son, Kevin Hart, Amy Ryan

00.55  Szybcy i wściekli 
- film fabularny, USA/Niemcy 
2001, reż. Rob Cohen, 
wyk. Vin Diesel, Paul Walker, 
Michelle Rodriguez

03.15  Uwaga! - info
03.35  Noc magii - rozrywka
05.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 środa, 6 lipca

05.15  Przysięga (672) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (53) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (121) - serial
09.40  Komisarz Alex (183) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (247) - serial
11.30  Leśniczówka (555) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.50  Kreacje Matki Natury (2) 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (54) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (673) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (23) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (556) - serial
21.05  Bolivar (17) - serial
22.00  07 zgłoś się (14) - serial
23.45  Ukraińcy (2) - dokument
00.45  Skazany 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. Ric Roman Waugh, 
wyk. Nikolaj Coster-Waldau, 
Omari Hardwick, Lake Bell

02.45  Film fabularny 
04.30  Wojsko-polskie.pl (207) 

- dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1565) 
- serial

06.20  Pożyteczni.pl - info
06.55  Rodzinka.pl (127) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (112) - serial
11.50  Rodzinka.pl (113) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (73) 

- serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (206) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (7) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (74) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2610) 

- serial
20.10  Ile waży koń trojański? 

- film fabularny, Polska 2008, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Ilona Ostrowska, 
Maciej Marczewski, Robert 
Więckiewicz

22.25  Strażnik dzikiej przyrody 
- serial

00.05  Medyceusze - władcy Florencji 
(1) - serial

01.20  Ostatnia góra - dokument
02.50  Łukasiewicz 

- nafciarz, romantyk 
- film telewizyjny, Polska 2019, 
reż. Maciej Wójcik

04.00  Archiwista (5) - serial
04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (159) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (160) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (197) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1065) - serial
11.40  Gliniarze (268) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (921) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1047) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (551) - serial
17.40  Sekrety rodziny (257) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Zróbmy sobie wnuka 

- film fabularny, Polska 2003, 
reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Andrzej Grabowski, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Zbigniew Zamachowski

21.55  Randka na weselu 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Jake Szymanski, 
wyk. Zac Efron, Adam Devine, 
Anna Kendrick

00.05  Więzień labiryntu 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2014, reż. Wes Ball, 
wyk. Dylan O’Brien, Thomas 
Brodie-Sangster

02.40  To dopiero początek 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Ron Shelton, wyk. Morgan 
Freeman, Tommy Lee Jones, 
Rene Russo

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3452) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (8) - serial
07.55  Tajemnice miłości (21) - serial
09.00  Ten moment (41) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1246) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1078) - serial
12.55  Tajemnice miłości (22) - serial
14.00  Ukryta prawda (1247) - serial
15.05  Ukryta prawda (1040) - serial
16.10  Ten moment (42) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1079) - 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 (3453) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Szybcy i wściekli 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2001, reż. Rob Cohen, 
wyk. Vin Diesel, Paul Walker, 
Michelle Rodriguez

23.45  American Pie II 
- film fabularny, USA 2001, 
reż. J.B. Rogers, wyk. Jason 
Biggs, Seann William Scott, 
Thomas Ian Nicholas

02.05  Wewnętrzny wróg (2) - serial
03.05  Uwaga! - info
03.25  Noc magii - rozrywka
04.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 5 lipca

05.15  Przysięga (671) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (52) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (120) - serial
09.40  Komisarz Alex (182) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (246) - serial
11.30  Leśniczówka (554) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.35  Agropogoda
12.40  Magazyn rolniczy - info
12.55  Relacja z uroczystości grec-

kokatolickich św. Apostołów 
Piotra i Pawła - dokument

14.00  Wspaniałe stulecie (53) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (672) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (22) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (555) - serial
21.05  Bolivar (16) - serial
22.00  07 zgłoś się (13) - serial
23.40  Ocaleni 

- talk show, Polska 2021
00.45  Operacja Delta Force 5: 

Pod ostrzałem - film fabularny, 
USA 2000, reż. Yossi Wein, 
wyk. Trae Thomas, Todd Jensen

02.20  Film fabularny 
04.15  Notacje (1030) - dokument
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (161) - serial
05.30  M jak miłość (1564) - serial
06.25  Tajemnica miłości. Sakrament 

małżeństwa w prawosławiu 
- dokument

06.55  Rodzinka.pl (126) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (110) - serial
11.50  Rodzinka.pl (111) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (72) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (205) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (6) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (73) - serial
19.35  Studio Ligi Narodów FIVB 

mężczyzn - magazyn
19.50  Siatkówka: Liga Narodów FIVB 

mężczyzn - siatkówka
22.20  Wierna - film fabularny, USA 

2016, reż. Robert Schwentke, 
wyk. Shailene Woodley, Theo 
James, Jeff Daniels

00.30  Forum - dokument, Niemcy 
2019, reż. Marcus Vetter

01.40  Lato w Wietnamie (1) 
- film telewizyjny, Niemcy 
2018, reż. Sophie Allet-Coche, 
wyk. Inez Bjørg David, Nikolai 
Kinski, Jean-Yves Berteloot

03.25  Śladem brudnych pieniędzy 
- dokument

04.10  Reakcja bliźniacza - dokument
05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (157) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (158) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (196) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1064) - serial
11.40  Gliniarze (267) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (920) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1046) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (550) - serial
17.40  Sekrety rodziny (256) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Więzień labiryntu - film fabu-

larny, USA/Wielka Brytania 
2014, reż. Wes Ball, wyk. 
Dylan O’Brien, Thomas Brodie-
-Sangster, Kaya Scodelario

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

00.40  Kingsman: Tajne służby 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 2014, 
reż. Matthew Vaughn, 
wyk. Colin Firth, Taron Egerton, 
Samuel L. Jackson

03.15  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3451) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (7) - serial
07.55  Tajemnice miłości (20) - serial
09.00  Ten moment (40) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1245) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1077) - serial
12.55  Tajemnice miłości (21) - serial
14.00  Ukryta prawda (1246) - serial
15.05  Ukryta prawda (1039) - serial
16.10  Ten moment (41) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1078) - 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 (3452) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Amerykański gangster 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2007, 
reż. Ridley Scott, wyk. Denzel 
Washington, Russell Crowe, 
Chiwetel Ejiofor

00.40  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2021

01.50  Zabójcza broń - serial
02.50  Uwaga! - info
03.10  Noc magii - rozrywka
04.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

MELODRAMAT 12

Joe Black
MEET JOE BLACK, USA 1998

William Parrish jest bardzo bogatym 
i wpływowym człowiekiem, który 
czuje, że nadchodzi kres jego ziemskiej 
wędrówki. Tuż po tym niepokojącym 
sygnale w jego domu pojawia się 
młody, przystojny mężczyzna.

CZAS TRWANIA: 167 MINUT

REŻYSERIA: MARTIN BRESTL

8
OCENA

REDAKCJI

FILM SENSACYJNY 12

Incepcja
INCEPTION, USA/WIELKA BRYTANIA 2010

Dom Cobb wykrada informacje 
z umysłów śpiących ludzi. Pewnego 
dnia bogaty japoński biznesmen 
chce, by Cobb przeprowadził incepcję 
- zaszczepił w umyśle śniącego 
człowieka nową ideę.

CZAS TRWANIA: 142 MINUT

REŻYSERIA: CHRISTOPHER NOLAN

8
OCENA

REDAKCJI

FILM FANTASTYCZNY 12

Władca pierścieni: 
Drużyna Pierścienia
THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP 

OF THE RING, USA/NOWA ZELANDIA 2001

Hobbit Frodo Baggins stawia czoła 
Władcy Ciemności - Sauronowi, 
starając się nie dopuścić, by magiczny 
pierścień dostał się w jego ręce. 
Wraz z przyjaciółmi wyrusza w pełną 
niebezpieczeństw podróż.

CZAS TRWANIA: 178 MINUT

REŻYSERIA: PETER JACKSON

10
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 3.07.2022

20:00 
SOBOTA 25.06.2022

20:00 
PIĄTEK 1.07.2022

20:00 
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LAWENDOWY PLENER 

Trwa Lawendowy Plener Malar-
sko-Fotograficzny w Leszczach, 
który w tym roku po raz pierw-
szy poprzedza V Festiwal La-
wendy na Kujawach. Impreza 

odbędzie się 2 lipca. Zaintereso-
wanie nią byłą tak wielkie, że 

wszystkie bezpłatne wejściówki 
na to wydarzenie zostały już 

rozdysponowane. 2 lipca 
o godz. 12 w strefie kultury od-
będzie się wernisaż prac, które 

powstają w trakcie pleneru. 
 

WERNISAŻ WYSTAWY 
Dzisiaj o godz. 14 w Muzeum 

im. Jana Kasprowicza odbędzie 
się wernisaż wystawy „Portrety 
dziecięce Stanisławy Sierany”. 
Wystawa malarskich portretów 
dzieci autorstwa człuchowskiej 
malarki Stanisławy Sierant. Jej 

prace pokazywane były 
w wielu muzeach w Polsce. 

 
PIŁKARSKICH WSPOMNIEŃ CZAR 

2 lipca o godz. 10 w Muzeum - 
„Piłkarskich wspomnień czar”, 
czyli spotkanie z Edmundem 
Raniszewskim, legendarnym 
trenerem Goplany, autorem 
największego sukcesu klubu 

czyli awansu do zaplecza eks-
traklasy w 1978 r. oraz Grzego-

rzem Nowaczykiem, piłka-
rzem. Spotkanie organizowane 
we współpracy z Inowrocław-

skim Klubem Olimpijczyka 
i Akademią Piłkarską Błękitni 

Inowrocław.

                            KRÓTKO 

W Szkole Podstawowej 
w Janikowie odbył się II Fe-
styn Rodzinny ,,Bo Rodzina 
jest najważniejsza”. Honoro-
wy patronat nad przedsię-
wzięciem objął Burmistrz 
Gminy i Miasta Janikowo 
Andrzej Brzeziński. 

Dzięki przychylności dyrekcji 
szkoły, uprzejmości i zaangażo-
waniu nauczycieli, rodziców 
i uczniów oraz lokalnych insty-
tucji, indywidualnych darczyń-
ców, wielu przyjaciół szkoły, 
udało się zorganizować wspa-
niałą imprezę, na której każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 

Zaproszenia na festyn przy-
jęli: Przewodniczący Rady Miej-
skiej  Grzegorz Czerwiński, Prze-
wodniczący Komisji Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Oświaty Mar-
cin Dworczak, Dyrektor Miej-
sko-Gminnego Zespołu Oświaty  
Agnieszka Majkowska, pracow-
nik MZGO Alicja Puszczykow-
ska, Komendant Policji w Jani-
kowie Maciej  Klucznik oraz Kie-
rownik ŚDS, Prezes Stowarzy-
szenia „Janikowo na Sportowo” 
Grzegorz Wesołowski. 

Rodzice uczniów janikow-
skiej szkoły upiekli pyszne cia-
sta i wyposażyli w fanty. Na sto-
iskach np. w słodkiej kawia-
rence można było wypić kawę, 
zjeść naleśnika czy domowe, 
pięknie podane ciasto.  

Niemałym zainteresowa-
niem cieszyło się stoisko z fon-
tanną czekoladową, grill, chleb 
ze smalcem i ogórkiem oraz 
pyszne dania kuchni ukraiń-
skiej, oczywiście z pielmieni 
na czele. Dużym powodze-

niem, nie tylko u dzieci, cie-
szyła się wata cukrowa. Miło-
śnicy motoryzacji mogli prze-
jechać się motorami.  

- Dziękujemy strażakom 
z OSP w Janikowie za uświet-
nienie i zabezpieczenie naszej 
imprezy, możliwość wejścia 
do kabiny wozu strażackiego, 
kurtynę wodną czy też naukę 
udzielania pierwszej pomocy. 
Panom policjantom z Ko-
mendy Powiatowej w Inowro-
cławiu i Janikowie za pokaz 
bezpiecznych zachowań – 
obrony w przypadku ataku 
przez psa, możliwość wejścia 
do policyjnego wozu, prezen-
tacji motorów i zabezpieczenia 
naszej imprezy - informuje dy-

rekcja Szkoły Podstawowej 
w Janikowie.  

Najmłodsi uczestnicy pik-
niku mogli spożytkować swoją 
energię na dmuchanej trampo-
linie czy też na euro bungee wy-
konywać przeróżne akrobacje 
czy też ewolucje.  

Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się licytacja vouche-
rów i innych przedmiotów po-
darowanych przez przyjaciół 
szkoły. Wśród wielu atrakcji 
dzieci mogły spróbować swo-
ich sił w zabawach czy też grach 
w języku angielskim, poobco-
wać z alpakami czy też gonić 
uciekające bańki mydlane. 

Szczudlarze, czyli byli 
i obecni uczniowie szkoły, 

mieli dużo pozytywnej energii, 
którą się chętnie dzielili 
z uczestnikami, czym dopełnili 
wydarzenie.  

Dzięki zaangażowaniu na-
uczycieli i rodziców uczniowie 
janikowskiej szkoły prezento-
wali swoje umiejętności mu-
zyczne, w tym wokalne, instru-
mentalne, taneczne, a nawet 
akrobatyczne.  

Gościem była również 
Szkoła Tańca „Raz Dwa Trzy” 
z Inowrocławia. Najmłodsi i nie 
tylko, mogli zrobić sobie zdję-
cia w efektownych stylizacjach, 
w przygotowanej na ten czas 
fotobudce.  

Kolejną atrakcją były za-
proponowane przez MGOK 

w Janikowie animacje propa-
gujące szeroki wachlarz roz-
rywki.  

Dzięki warsztatom przygo-
towanym przez Archery Club 
Munin z Inowrocławia każdy 
chętny mógł spróbować też 
swych sił w łucznictwie.  

Podczas pikniku na orliku 
odbywały się rozgrywki spor-
towe gry i zabawy sportowe 
przygotowane i prowadzone 
przez nauczycieli szkoły. 

Dziękujemy jeszcze raz 
wszystkim osobom za zaangażo-
wanie, dostarczenie fantów i in-
nych gadżetów, za przygotowa-
nie i obecność na II Festynie ,,Bo 
Rodzina jest najważniejsza” - do-
dają organizatorzy.                           (DM) 

BO RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA
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REKLAMA 0010548361

Inowrocław, 1 lipca 2022 r.
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w części miejscowości Tupadły, gmina Inowrocław

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Rady Gminy 
Inowrocław nr L/407/2018 z dnia 29 października 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Tupadły, gmina 
Inowrocław, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11.07.2022 r. do 12.08.2022 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław w godzinach od 8.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9.08.2022 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław o godzinie 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Inowrocław z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.08.2022 r.
Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej.
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
można zapoznać się również na stronie internetowej (BIP) https://gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/category/
planowanie_przestrzenne/.
Administratorem Państwa danych jest reprezentowana przez Wójta Gminy Inowrocław Gmina Inowrocław, której 
siedziba mieści się przy ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, tel. 52-355-58-10; Klauzulę informacyjną RODO 
zamieszczono na stronie https://gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław.
 WÓJT GMINY INOWROCŁAW

REKLAMA 0010548363

Inowrocław, 1 lipca 2022 r.
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w części miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Rady Gminy 
Inowrocław nr XIX/166/2016 z dnia 14 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11.07.2022 r. do 12.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9.08.2022 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław o godzinie 10.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Inowrocław z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.08.2022 r.
Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej.
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
można zapoznać się również na stronie internetowej (BIP) https://gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/category/
planowanie_przestrzenne/.
Administratorem Państwa danych jest reprezentowana przez Wójta Gminy Inowrocław Gmina Inowrocław, której 
siedziba mieści się przy ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, tel. 52/355-58-10. Klauzulę informacyjną RODO 
zamieszczono na stronie https://gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław.
 WÓJT GMINY INOWROCŁAW
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1  LIPCA 
1788 - w Inowrocławiu wydane 
zostało zarządzenie zabrania-

jące wznoszenia domów  
krytych słomą. 

1909 - urodził się Alfred Zül-
sdorff, długoletni nauczyciel 

wychowania muzycznego w Li-
ceum Pedagogicznym w Ino-
wrocławiu. Zmarł w 1988 r. 

1970 - decyzją ministra prze-
mysłu chemicznego powstał 

Kombinat Sodowo-Solny, 
w skład którego weszły: Jani-

kowskie Zakłady Sodowe, Ino-
wrocławskie Zakłady Sodowe 

i Inowrocławskie Kopalnie Soli. 
2  LIPCA 

1933 - konsekracja kościoła gar-
nizonowego św. Barbary i św. 
Maurycego w Inowrocławiu. 

3  LIPCA 
1959 - zmarł dr Czesław Byda-
łek (ur. 1889), inowrocławski 
lekarz i działacz społeczny. 

2009 - w Strzałkowie zmarł 
ksiądz radca Alfons Billert  

(ur. 1915 w Kruszwicy), autor 
publikacji na temat Biblii, pro-

pagator ruchu biblijnego 
w Polsce. 

4  LIPCA 
1902 - urodził się Józef Bącz-
kowski, powszechnie szano-

wany nauczyciel wychowania 
fizycznego w Liceum Jana Ka-

sprowicza, wychowawca 
wielu znanych sportowców. 

Zmarł w 1980 r. 
5  LIPCA 

1893 - w Pakości powstał Bank 
Ludowy, który działał także 

w okresie II Rzeczypospolitej. 
1963 - inowrocławski oddział 
KPTK zorganizował I Ogólno-
polski Festiwal Filmów Ama-
torskich. W jury zasiedli m.in. 

Andrzej Wajda i Krzysztof 
Teodor Teoplitz. 

1975 - z udziałem około tysiąca 
osób odbył się w Byczynie po-
grzeb Franciszka Becińskiego 
(ur. 1897 w Pilichowie), kujaw-
skiego poety ludowego, który 
w okresie międzywojennym 

był stałym współpracownikiem 
„Dziennika Kujawskiego”. 

6  LIPCA 
1909 - urodził się Zenon Ko-

peć, długoletni nauczyciel ję-
zyka polskiego w I LO im. Jana 
Kasprowicza, społeczny opie-

kun zabytków, regionalista, 
działacz kulturalny, prezes To-
warzystwa Miłośników Miasta 

Inowrocławia. 
1922 - Józef Dietl został staro-

stą inowrocławskim. 
7  LIPCA 

1911 - zmarł Karol Wituski  
(ur. 1830 w Markowicach),  

kupiec, bankowiec, współorga-
nizator inowrocławskiego 

Banku Ludowego. 
1956 - hitlerowcy zamordowali 
Adolfa Bnińskiego (ur. 1884), 
wojewodę poznańskiego. Był 

absolwentem gimnazjum 
w Inowrocławiu. 

1962 - Janikowo uzyskało 
prawa miejskie. 

1981 - ksiądz Józef Glemp zo-
stał Prymasem Polski.

                KALENDARIUM 

25 czerwca Ochotnicza Straż 
Pożarna z Przybysławia  świę-
towała 100-lecie istnienia.  

Uroczystości rozpoczęły się 
o godzinie 11 od mszy świętej 
w kościele w Dąbrowie Bisku-
piej. Następnie wszyscy ruszyli 
do Przybysławia, gdzie od przy-
drożnej figury strażacy przema-
szerowali przy muzyce orkie-
stry strażackiej na uroczysty 
apel przy remizie.  

O godzinie 12.30 Komen-
dant Gminny Ochrony Przeciw-
pożarowej dh Adam Staniszew-
ski złożył meldunek Prezesowi 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Inowrocławiu dh Ja-
rosławowi Kaczmarkowi o goto-
wości do rozpoczęcia zbiórki. Na-
stępnie została wciągnięta 
na maszt flaga związkowa. Po od-
czytaniu aktów został wręczony 
sztandar dla jednostki z Przyby-
sławia, którego fundatorami są 
mieszkańcy wsi oraz Wojewoda 
Mikołaj Bogdanowicz.  

Strażacy z Przybysławia 
otrzymali także odznaczenia: 
Złote, Srebrne i Brązowe Me-
dale za Zasługi dla Pożarnictwa, 
odznaki „Strażak Wzorowy”, 
a także odznaki za wysługę lat. 

Następnie głos zabrali go-
ście oraz Prezes OSP Przybysław 
dh Arkadiusz Koziński. Elemen-
tem kończącym była defilada 
pocztów sztandarowych oraz 
kolumny strażaków. Po niej do-
wódca złożył meldunek o za-
kończeniu zbiórki. 

- Serdeczne podziękowania 
kierujemy dla wszystkich osób 
zaangażowanych w przygoto-
wanie sobotniego święta. Dzię-
kujemy Prezesowi Oddziału 
Gminnego ZOSP RP dh Walde-
marowi Osińskiemu za scena-
riusz i prowadzenie zbiórki 
przed remizą. Dziękujemy 
za hojność i serce mieszkańcom 
oraz sponsorom, za przychyl-
ność instytucjom państwowym 
i samorządowym, bez których 
sobota nie wyglądałaby tak oka-
zale - podkreśla Naczelnik OSP 
Przybysław Marcin Stefański.

JUBILEUSZ 100-LECIA 
ISTNIENIA OSP PRZYBYSŁAW

25 czerwca w świetlicy wiej-
skiej w Gnojnie i na boisku 
sportowym odbył się Festyn 
Rodzinny. Pogoda dopisała. 

Jednym z punktów pro-
gramu festynu było zaprzy-
siężenie młodych strażaków 
MDP. Rozegrano również 
mecz siatkówki rodzice kon-
tra dzieci, który zakończył się 
remisem. 

Dla najmłodszych było 
wiele atrakcji, między innymi: 
zjeżdżalnia oraz animator, 
który poprowadził zajęcia psy-
choruchowe.  

Gwoździem programu, 
na który wszyscy niecierpliwie 
czekali było przedstawienie  
„Czerwony Kapturek” w wy-
konaniu rodziców. Aktorzy zo-
stali nagrodzeni wielkimi bra-
wami. Festyn zakończyła za-
bawa, którą poprowadził nasz 
niezastąpiony DJ Woody.  

Organizatorzy dziekują 
koleżankom z KGW Gnojno 
za przygotowanie i serwowa-
nie grochówki, gołąbków, 
klopsików itp. Podana była 
również kiełbasa z grilla. Dzię-
kują także OSP za pomoc 
w zorganizowaniu Festynu.                        

FESTYN RODZINNY
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Filia nr 12 Biblioteki Miej-
skiej w Inowrocławiu wraz 
z miejscowym oddziałem 
PTTK, zorganizowała  
24 czerwca niecodzienną, 
popołudniową wędrówkę. 

Przodownik turystyki Antoni 
Ścigacz poprowadził liczną 
grupę spacerowiczów ulicami 
Osiedla Toruńskiego, wskazu-
jąc przy okazji miejsca i bu-
dynki kryjące mniej lub bar-
dziej znane, ale niezmiennie fa-
scynujące historie.  

Następnie grupa wędrow-
ców, spokojnym krokiem, ru-
szyła w stronę stawów na Ko-
złówce. Zmierzając ścieżkami 
wśród pól i łąk, wędrowcy 
wsłuchiwali się w koncert pta-
ków, żab i owadów. Wyłaniają-
cych się z trzcin uczestników, 
ku ich zaskoczeniu, powitała 
biała dama z wiankiem polnych 
kwiatów na głowie.  

Zielarka przygotowała dla 
wszystkich mały piknik na ko-
cyku. Na łące ścielił się obrus 
z wiejskimi specjałami wyko-

nanymi z roślin ogrodowych 
i leśnych, a także dzbanami 
z miętowo-akacjową lemo-
niadą. Danuta Linczak przybli-
żyła zastosowanie roślin dziko 
rosnących, a także nawiązała 
do tradycji nocy świętojańskiej. 
Był to wspaniały sposób na ob-
chody nietypowego święta – 
Dnia Leniwych Spacerów, po-
trzebny każdemu, aby się od-
prężyć, poznać mało znane za-
kątki dostępne na wyciągnięcie 
ręki i spędzić czas w miłym to-
warzystwie.                                   (DM) 

DZIEŃ LENIWYCH SPACERÓW
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Policjanci z Wydziału do Walki 
z Przestępczością Gospodarczą 
i Korupcją inowrocławskiej po-
licji zakończyli aktem oskarże-
nia obszerną sprawę, którą pro-
wadzili od zeszłego roku. Pro-
ceder przestępczy dotyczył 
działalności kobiety, która, jak 
ustalili, podszywała się 
pod swoją siostrę. 

- Wielokrotnie korzystała 
z jej rachunku bankowego 
i składała wnioski, posługując 
się jej danymi o uzyskanie po-
życzek. W tym też celu, przed-
kładała nierzetelne pisemne 
oświadczenie, w którym ce-
lowo zawyżała swoje wyna-
grodzenie. W wielu przypad-
kach udało się jej uzyskać po-
życzkę, w innych nie, bo firmy 

i banki, udzielające środków fi-
nansowych, negatywnie zwe-
ryfikowały wniosek o uzyska-
nie gotówki - mówi asp. szt. 
Izabella Drobniecka z Ko-

mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu. 

Kobieta działała w latach 
2020-2021. Sprawa „ujrzała 
światło dzienne”, gdy jej siostra 

zaczęła otrzymywać dokumen-
tacje, że jest rzekomo pożycz-
kobiorcą i musi spłacać raty. 
Wówczas zorientowała się, że 
została „wkręcona” w niele-
galny proceder. 

- Policjanci zebrali dowo- 
dy i przeanalizowali mecha-
nizm działania podejrzewanej 
o oszustwa. Bardzo szybko do-
szli do tego, kto za nimi stoi. Za-
pukali do drzwi mieszkania  
34-latki i na podstawie zgroma-
dzonych materiałów przedsta-
wili jej aż 89 zarzutów oszustw 
oraz ich usiłowań. Łączna 
kwota przestępczej działalno-
ści kobiety to ponad 145 tys. zł. 
Podejrzana złożyła wyjaśnie-
nia. Tak naprawdę sama też 
wpadła w spiralę pożyczkową, 
bo jedne raty spłacała drugimi. 
To ją jednak „pokonało”, 
a banki i firmy pożyczkowe do-
magały się spłat - dodaje asp. 
szt. Izabella Drobniecka.  

Policjanci zamknęli 
sprawę aktem oskarżenia i kie-
rują ją do sądu. Oskarżonej 
grozi kara do ośmiu lat pozba-
wienia wolności.                          (DM)                                                                                  

„WKRĘCIŁA” SIOSTRĘ 
W NIELEGALNY PROCEDER

89 zarzutów usłyszała  
34-latka, która tyle razy wyłu-
dziła i usiłowała wyłudzić po-
życzkę. Operowała rachun-
kiem bankowym swojej sio-
stry. Łączna kwota, na jaką 
oszukała i chciała oszukać in-
stytucje udzielające pożyczek, 
to ponad 145 tysięcy złotych.
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NASTĘPNY OSZUST
Mieszkanka Inowrocławia zo-
stała oszukana przez osobę 
podszywającą się pod rzeko-
mego pracownika banku.  

Inowrocławska policja prowa-
dzi od 21 czerwca postępowa-
nie dotyczące oszustwa. Ko-
bieta odebrała telefon od męż-
czyzny, który podał się za pra-
cownik banku. Ten powiedział, 
że jej oszczędności są zagro-
żone i przesłał jej link, dzięki 
któremu je ochroni. Rozmów-
czyni zrobiła wszystko co męż-
czyzna jej polecił. Utraciła 
sporą gotówkę, bo dzwoniący 
okazał się oszustem. 

Policjanci apelują o zacho-
wanie ostrożności podczas kon-
taktów telefonicznych z oso-
bami podającymi się za pracow-
ników różnych instytucji. Pa-
miętajmy, że pracownik banku 
nigdy nie poprosi nas o instala-
cję różnych programów 
na komputerze czy telefonie. 

- Jeśli dostaniesz telefon 
o podobnej treści jak inowro-
cławianka, rozłącz się natych-
miast. Sam zadzwoń 
do banku i spytaj, czy faktycz-
nie dzwonił ich pracownik. 
Bądźmy ostrożni - mówi asp. 
szt. Izabella Drobniecka z KPP 
w Inowrocławiu.                         (DM)

BEZPIECZNY PIĄTEK
Inowrocławska „Drogówka” 
wraz z pracownikami Pol-
skich Linii Kolejowych oraz 
funkcjonariuszami Straży 
Ochrony Kolei z Inowrocła-
wia, zorganizowali działania 
dla uczestników ruchu.  

Głównym celem akcji było 
uświadomienie kierujących, 
jak bezpiecznie korzystać 
z przejazdów kolejowych. 

24 czerwca w Chełmcach  
(w gminie Kruszwica) przepro-
wadzona została akcja pod na-
zwą „Bezpieczny Piątek”. 

Wzięli w niej udział policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego 
z Inowrocławia i pracownicy 
PKP. Organizatorzy nie tylko 
przekazywali kierującym wska-
zówki dotyczące prawidłowego 
przekraczania przejazdów kole-
jowych, ale także wręczali im te-
matyczne ulotki. Łącznie w ak-
cji udział wzięło około 200 osób.   

Mundurowi mają nadzieję, 
że edukacja kierujących prze-
łoży się na ich uważność 
i zdrowy rozsądek podczas po-
ruszania się w okolicy przejaz-
dów kolejowych.                        (DM)                                                                                                                                                                  
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NAD WODĄ 
BEZ 

MANDATÓW
Upały nie odpuszczają, nic 
więc dziwnego, że nad wodą 
chętnie odpoczywamy i szu-
kamy ochłody. W ramach akcji 
„Bezpieczna Woda” również 
w ten weekend kruszwiccy 
policjanci pilnowali porządku 
na jeziorze Gopło. Na szczęście 
nie było powodów do nakła-
dania mandatów. 

- W miniony weekend kru-
szwiccy „Wodniacy” razem 
z funkcjonariuszami Państwo-
wej Straży Pożarnej w Inowro-
cławiu patrolowali akwen Go-
pła. Zwracali uwagę na osoby 
korzystające z jednostek pływa-
jących oraz sprzętu wodnego.  
Kontrolowali zarówno ich trzeź-
wość, używany sprzęt, jak 
i uprawnienia - informuje st. 
asp. Justyna Piątkowska z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu. 

Mundurowi skontrolowali 
cztery jednostki pływające oraz 
sprawdzili uprawnienia i trzeź-
wość czterech osób. Ponadto 
dokonali sprawdzenia pięciu 
miejsc, gdzie amatorzy kąpieli 
mogli korzystać z wody „na 
dziko”. Na szczęście obyło się 
bez mandatów, jedynie wobec 
jednej osoby  zastosowano po-
uczenie.                                              (DM)                                                                                                                                                                                         

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło 
m. in. blokowania wyjazdu - 22 
zgłoszenia, parkowania na te-
renach zielonych - 20 zgłoszeń, 
na zakazach zatrzymywania - 
17 zgłoszeń, na chodnikach - 15 

zgłoszeń, a także przy przej-
ściach dla pieszych i na skrzy-
żowaniach.  

- Stosowane są wówczas pi-
semne zawiadomienia dla 
sprawców wykroczeń. Każde 
wykroczenie jest dokumento-
wane fotograficznie przez funk-
cjonariuszy, a kierowca otrzy-
muje za wycieraczkę informa-
cję, aby stawił się w Komendzie 
Straży Miejskiej i wyjaśnił 
sprawę wykroczenia albo skon-
taktował się telefonicznie lub 

mailowo - informuje Sylwia 
Przebieracz ze Straży Miejskiej 
w Inowrocławiu.  

Zakładane są również blo-
kady na koła.  

- Wówczas należy zadzwo-
nić pod nr alarmowy 986 zgod-
nie z informacją pozostawioną 
za wycieraczką i poczekać 
na przyjazd funkcjonariuszy 
w celu ściągnięcia blokady i wy-
jaśnienia sprawy wykroczenia - 
dodaje Sylwia Przebieracz.              
(DM)                                                                        

Dyżurny Straży Miejskiej 
w Inowrocławiu otrzymał 
w miesiącu maju br 
od mieszkańców miasta 378 
zgłoszeń. Tych dotyczących 
nieprawidłowości w parko-
waniu pojazdów było 115. 
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POMÓGŁ SENIORCE.  
OTRZYMAŁ PODZIĘKOWANIA 

Mężczyznę, który kilka tygo-
dni temu ujął sprawcę kra-

dzieży torebki starszej kobiety, 
gościł Komendant Powiatowy 

Policji w Inowrocławiu mł. 
insp. Karol Konopacki. 

Za swoją postawę otrzymał po-
dziękowania i upominki. 

W poniedziałek z rąk szefa ino-
wrocławskiej jednostki po-

dziękowania otrzymał pan Łu-
kasz, który słysząc krzyk okra-
dzionej seniorki ruszył w po-
ścig za złodziejem i go ujął. 

Oprócz podziękowań nie za-
brakło również upominków 
ufundowanych przez Powiat 
Inowrocławski. Dzięki posta-

wie pana Łukasza seniorka od-
zyskała swoją torebkę, 

a sprawca został zatrzymany 
i usłyszał zarzut kradzieży. 

 
Z WIZYTĄ U HARCEREK  

W INOWROCŁAWSKICH MĄTWACH 
Inowrocławscy policjanci spo-

tkali się z uczestniczkami 
obozu na Przystani Kajakowo-
Żeglarskiej ZHR w Inowrocła-
wiu. Oprócz informacji o bez-

piecznym spędzaniu czasu 
nad wodą i na wodzie, przybli-

żyli także przepisy prawne 
związane z odpowiedzialno-

ścią nieletnich. 25 czerwca poli-
cjanci inowrocławskiej ko-

mendy zawitali do harcerek, 
które zjechały z całej Polski, 

aby rozpocząć swój obóz, pod-
czas którego zapoznawać się 
będą z funkcją drużynowych. 
Funkcjonariusze rozmawiali 

z nastolatkami o zasadach bez-
piecznego wypoczynku, w tym 
o obowiązku zakładania kapo-
ków podczas żeglowania. Prze-
kazali im też szereg wskazówek 
dotyczących odpowiedzialno-
ści osób nieletnich za czyny ka-
ralne. W związku z trwającą ak-

cją „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą” zachęcili je 

także do wzięcia udziału 
w ogólnopolskim konkursie 
pod nazwą „ARTYSTYCZNY 

przeWODNIK”, wręczając sto-
sowne ulotki. 

 
POLICJANTKA W PRZEDSZKOLU 

W KRUSZWICY 
Z misją edukacyjną na temat 

bezpieczeństwa policjanci 
jeżdżą także do przedszkola-
ków. Policjantka odwiedziła 

Przedszkole Samorządowe nr 
3 w Kruszwicy. O bezpieczeń-
stwie należy uczyć już od naj-
młodszych lat. Dlatego z pod-
stawowymi zasadami są już 

zapoznawane dzieci w wieku 
przedszkolnym. Asp. Mariola 

Witoń omówiła zasady  
bezpieczeństwa dotyczące za-

baw na dworze, jazdy rowe-
rem i jako pasażerowie pojaz-
dów osobowych. Przy okazji 

tego typu spotkań dzieci  
mają wiele pytań na temat  

policji, o tym czym zajmuje 
się ta służba i jak realizuje 

swoje zadania. 

                            KRÓTKO

Funkcjonariusze Zakładu 
Karnego w Inowrocławiu 
wzięli po raz kolejny udział 
w festynie promującym bez-
pieczeństwo. Tym razem 
uczestniczyli w inicjatywie 
pn. „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą!”. 

W interesie wszystkich obywa-
teli, rodziców, opiekunów czy 
wychowawców leży zapewnie-
nie bezpieczeństwa dzieciom 
i młodzieży.  

W trakcie wakacji słowo 
bezpieczeństwo nabiera dodat-

kowego znaczenia. Dlatego tak 
ważna jest promocja bezpiecz-
nego wypoczynku, którą pro-
wadziły służby wraz ze Szkołą 
Podstawową nr 5  w Inowrocła-
wiu. Festyn w ramach akcji 
„Kręci mnie bezpieczeństwo 
nad wodą!” wpisał się w eduka-
cję dzieci i młodzieży, by waka-
cje były pełne wrażeń, ale 
przede wszystkim bezpieczne. 

Szkolne boisko inowro-
cławskiej „5” stało się miej-
scem przedsięwzięcia profilak-
tycznego dedykowanego dzie-
ciom i młodzieży. Wzięło 

w nich udział blisko tysiąc 
uczniów. Wspólnie z kolegami 
z innych służb mundurowi 
edukowali dzieci i młodzież, 
aby wiedzieli oni jakich sytu-
acji trzeba unikać dla własnego 
i innych bezpieczeństwa. 

Funkcjonariusze Służby 
Więziennej prezentowali mło-
dzieży arkana pracy w jedno-
stce penitencjarnej.  

Zachęcali także do oferty 
zatrudnienia w szeregach 
Służby Więziennej.  

Współorganizatorami fe-
stynu była Komenda Powiato-

wej Policji, ale nie mogło za-
braknąć Nadgoplańskiego 
WOPR z Kruszwicy, Komen- 
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Inowrocła-
wiu, Straży Miejskiej w Ino-
wrocławiu, Medyczno-Spo-
łeczne Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Inowrocławiu, Straży Le-
śnej, Państwowej Straży Ry-
backiej, czy Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Kujawsko-Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy. 

Festyn był okazją do nauki 
i przypomnienia sobie podsta-
wowych przepisów porządko-
wych i prawnych, nauki pierw-
szej przedmedycznej pomocy, 
zasad alarmowania na numer 
112, przepisów przeciwpożaro-
wych i zasad bezpiecznej ką-
pieli. Zapoznano też młodych 
ludzi z zasadami wypoczynku 
nad wodą oraz zasadami po-
bytu w lesie, a także tego jak po-
stępować w życiu dorosłym, by 
nie wpaść w konflikt z prawem 
i w następstwie trafić 
do aresztu.                                            (DM) 

BEZPIECZNIE NA WAKACJACH

Wystawa prac i wręczenie 
laureatom nagród - tak wy-
glądało podsumowanie kon-
kursu, który organizowała 
Komenda Powiatowa Policji, 
Straż Miejska i Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Inowrocławiu. 

Dzieci zostały zaproszone 
do konkursu plastycznego  
„Bezpieczne Wakacje”. Należało 
przygotować pracę plastyczną 
w postaci plakatu o tym, w jaki 
sposób można bezpiecznie spę-
dzać czas wakacyjny.  

Komisja w składzie przed-
stawicieli policji, straży miej-
skiej i straży pożarnej oceniła 
plakaty i przyznała miejsca. 
Pierwsza pozycja powędrowało 

do Zuzanny Nowak. Drugą lo-
katę zajął Adrian Marciniak, 
a trzecie miejsce wywalczyła 
Zuzanna Karasiewicz. Za udział 
w konkursie były również upo-
minki. Otrzymali je: Wiktoria 
Jedel, Szymon Królak, Julia Jaś-
kowiak i Hanna Marciniak. 

Nagrody wręczali: Za-
stępca Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożar-
nej w Inowrocławiu  mł. bryg. 
mgr Ireneusz Taraszka, Za-
stępca Komendanta Sylwia 
Przebieracz i policjantka zajmu-
jąca się profilaktyką społeczną 
st. asp. Justyna Piątkowska. Na-
grody i upominki ufundowali 
organizatorzy konkursu oraz 
Powiat Inowrocławski. 
(DM)                                     

LAUREACI KONKURSU 
PLASTYCZNEGO
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Przypomnienie zasad bez-
piecznego poruszania się 
po drogach oraz spędzania 
czasu wolnego podczas wa-
kacji było celem udziału poli-
cjantów inowrocławskiej ko-
mendy w festynach, które od-
były się w powiecie.  

24 czerwca Przedszkole „U Ja-
sia i Małgosi” w Inowrocławiu 
zaprosiło policjanta zajmują-
cego się  profilaktyką społeczną 
na przedwakacyjny festyn. 
Podczas spotkania maluchy do-
wiedziały się, jak zachowywać 
nad wodą oraz wobec osób ob-
cych, aby nic złego się nie stało. 
Książeczki edukacyjne i pre-
zentowany sprzęt policyjny cie-
szyły się dużym zainteresowa-
niem przedszkolaków. 

W sobotę  mundurowi 
uczestniczyli w festynie pod ha-
słem „Bezpieczne wakacje” or-
ganizowanym przez świetlicę 
wiejską w Sławęcinku. Spotka-
nie było okazją do utrwalenia 
zasad bezpieczeństwa, jakimi 
powinniśmy się kierować pod-
czas wypoczynku nad wodą 
i podczas górskich wędrówek, 
ale też w czasie podróży.  

Biorące udział w poga-
dance dzieci chętnie odpowia-
dały na pytania policjantów, 
za co zostały nagrodzone upo-
minkami w postaci książeczek 
edukacyjnych. Dla dorosłych 

także nie zabrakło informacji 
na temat przepisów ruchu dro-
gowego, dotyczących między 
innymi jazdy rowerem po alko-
holu. Specjalnie na to spotkanie 
dzieci przygotowały piękne te-
matyczne rysunki, które mieli 
okazję podziwiać wszyscy 
uczestnicy festynu. 

W niedzielę sierżant szta-
bowy Michał Parzyszek wraz 
z policjantami „Drogówki” po-
jawili się na festynie w Modlibo-
rzycach. Tutaj również rozma-

wiali z mieszkańcami o bezpie-
czeństwie, ale także o odpowie-
dzialności nieletnich i prze-
mocy rówieśniczej. Nie zabra-
kło również prezentacji policyj-
nego sprzętu. Podczas spotka-
nia była też okazja, aby zadać 
pytania dotyczące codziennej 
służby funkcjonariuszy. 

Wręczone upominki ufun-
dowane zostały przez Powiat 
Inowrocławski oraz Państwową 
Inspekcję Pracy w Bydgoszczy.    
(DM) 

SPOTKANIA NA FESTYNACH
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- Wspólnie z działaczami dą-
żymy do zatrzymania w ze-
spole zawodników stanowią-
cych trzon w poprzednim sezo-
nie. Chcemy też wzmocnić się 
koszykarzami, którzy podniosą 
poziomi jakość naszej gry oraz 
zwiększą rotację meczową. Bę-
dzie to powodować większą ry-
walizację o minuty na parkiecie  
- mówi Piotr Wiśniewski. 

W Noteci zostają: rozgrywa-
jący Aleksander Filipiak,  rzuca-
jący obrońca Jakub Kondraciuk, 
niski skrzydłowy Mateusz Mar-
ciniak oraz silni skrzydłowi Mi-
kołaj Grod i Mateusz Stańczuk. 

Nowymi graczami inowro-
cławskiej ekipy zostali: rozgry-
wający Oleksandr Shcherbatiuk 
i środkowy Łukasz Bodych. 

Niespełna 26-letni Ukra-
iniec Shcherbatiuk (176 cm) ost-
tani sezon spędził w klubie 
Decka Pelplin (I liga). Średnio 
zdobywał 4,3 punktów i noto-
wał 1,4 asyst i 1,3 zbiórek. Bo-
dych (32 lata, 201 cm) grał 
w Zniczu Pruszków (I liga). No-
tował śr. 13,5 pkt. i 7,8 zb.     (DM)

NOTEĆ BUDUJE
Włodarze KSK Ciech Noteć 
Inowrocław budują zespół 
na nowy sezon, w którym ce-
lem będzie awans do pierw-
szej ligi. Nadal trenerem bę-
dzie Piotr Wiśniewski, który 
przedłużył kontrakt z klubem.
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Czwarta liga 
Unia Gniewkowo - Sparta 
Brodnica 4:3, Oskar Kryszak 2, 
Sebastian Krzysztofiak, Rado-
sław Kłosowski - Grzegorz 
Domżalski, Bartosz Kaczyński, 
Krystian Janczak, Kujawianka 
Izbica Kujawska - Notecianka 
Pakość 3:2, Oleg Tabaka 2, Kry-
stian Sobieraj - Borys Skowroń-
ski, Norbert Rościszewski, Po-
goń Mogilno - Cuiavia Inowro-
cław 2:0, Antoni Krajnyk, Wik-
tor Mrówczyński, Chełmi-
nianka Chełmno - Pomorzanin 
Toruń 0:1, Jakub Bollin, Orlęta 
Aleksandrów Kujawski - Lech 
Rypin 4:2, Artem Skachkov, 
Łukasz Rutecki, Szymon Mi-
chałkiewicz, Szymon Andrze-
jewski - Kamil Sternicki, Rado-
sław Lewandowski, Wda Świe-
cie - Włocłavia Włocławek 1:6, 
Tymoteusz Majka - Paweł Be-

hlke 3, Damian Kacperski, Ma-
teusz Pohlid, Stanisław Łojew-
ski, Chemik Moderator Byd-
goszcz - Unia Solec Kujawski 
1:2, Jakub Czesiński - Patryk 
Ciężkowski, Sebastian Pacek, 
Start Eco-Pol Pruszcz - Lider 
Włocławek 5:0, Olaf Wójtowicz 
3, Marcin Wanat, Jakub Mizdal-
ski, Sportis SFC Łochowo - Bu-
dowlany KS Bydgoszcz 5:1, To-

masz Niemyt 2, Roman 
Mavdryk, Kajetan Wojcie-
chowski, Aleksandr Shpilevski 
- Oskar Januszewski. Spotka-
nie zaległe: Unia Gniewkowo - 
Lech Rypin 2:1, Łukasz Cięgo-
tura 2 - Maciej Rożnowski. 
Mecz 23. kolejki Lech Rypin - 
Notecianka Pakość (3:3) został 
zweryfikowany jako walkower 
dla gospodarzy - za duża liczba 

zmian (cztery w drugiej poło-
wie w zespole Notecianki).  

Tabela końcowa: 1. Unia 
Solec Kuj. i Włocłavia po 81 
punktów, 3. Chemik Modera-
tor 69, 4. Wda 65, 5. Pogoń 55, 
6. Sportis 54, 7. Sparta 54,  
8. Notecianka 48, 9. Start 47, 
10, Lech 41, 11. Pomorzanin 40, 
12. Kujawianka 39, 13. Cuiavia 
34, 14. Chełminianka 34, 15. Li-

der 32, 16. BKS Bydgoszcz 31, 
17. Unia G. 30, 18. Orlęta 26. 

Unia Solec Kuj. i Włocła-
avia rozegrały mecz barażowy 
o awans do trzeciej ligi (po za-
mknięciu Przeglądu). Mają tyle 
samo punktów i identyczny bi-
lans bezpośrednich spotkań 
(0:0 i 0:0).  Do piątej ligi spadli: 
Unia Gniewkowo, BKS Byd-
goszcz i Orlęta.  

Najlepszym strzelcem roz-
grywek został Gabriel Santos 
Falciano (Wda) - 31 bramek. 

Baraż o piątą ligę 
Cukrownik Fabianki - Zootech-
nik Kołuda Wielka 3:1, Dawid 
Słomski, Danił Velychko, Jakub 
Brandt - Jakub Ślebioda, Wisła 
Gruczno - Naprzód Jabłonowo 
Pomorskie 3:0, Radosław 
Przesmycki, Bartłomiej Roszak, 
Dawid Wietrzykowski. 

Gracze z Kołudy Wielkiej 
prowadzili 1:0 na boisku 
w Chełmicy Cukrowni, ale cie-
szyli się z niego tylko przez po-
nad 20 minut. Rewanżowe 
mecz odbył się w środę już 
po zamknięciu Przeglądu.  

Odeszli z Unii Janikowo 
Trzecie miejsce w trzeciej lidze 
(grupie drugiej) wywalczyła 
Unia Janikowo. Z końcem se-
zonu umowy za porozumieniem 
stron z kujawskim klubem roz-
wiązali: Patryk Urbański, Da-
mian Ciechanowski, Aleksander 
Kowalski  i Patryk Zych . 

8 lipca o godz. 17.30  (godz. 
18 drugi termin) w sali konfe-
rencyjnej w hali widowiskowo 
sportowej w Janikowie odbę-
dzie się walne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze.          (DM)                                                                                                                                                                            

UNIA SPADŁA, ZOOTECHNIK W BARAŻACH
Dobiega końca sezon piłkar-
ski 2021/2022. Jako ostatni 
rozgrywki kończyli zawod-
nicy czwartej ligi. Z klubów 
z naszego powiatu najlepiej 
zaprezentowała się Note-
cianka Pakość, która zajęła 
ósme miejsce. Trzynasta 
była Cuiavia Inowrocław. 
Do piątej ligi spadła za to 
Unia Gniewkowo. 
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ŚWIETNE STARTY
Funkcjonariusze inowro-
cławskiej jednostki peniten-
cjarnej odnieśli sukces 
w Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach Funkcjonariuszy 
i Pracowników Służby Wię-
ziennej - w ramach Samsung 
River Triathlon Series we 
Wronkach. 

Samsung River Triathlon Series 
to triathlonowe zmagania roz-
grywane na rzece Warcie. W se-
zonie 2022 cykl zawodów 
składa się z sześciu etapów, 
obywającym się w Gorzowie 
Wielkopolski, Wronkach, Koni-
nie, Kole, Międzychodzie 
i Uniejowie. Podczas pokony-

wania poszczególnych dyscy-
plin - biegania, pływania i jazdy 
na rowerze, zawodnicy wal-
czyli również z ekstremal- 
ną temperaturą, dochodzącą  
do 36 stopni Celsjusza. 

Na linii startu wśród za-
wodników stanęli funkcjona-
riusze z Zakładu Karnego 
w Inowrocławiu: por. Mariusz 
Leszczyński, kierownik działu 
ewidencji oraz mł. chor. Szy-
mon Zakrzewski, starszy in-
struktor działu kwatermi-
strzowskiego. Szymon z impo-
nującym czasem 1:04:59 na dy-
stansie 1/8 IM zajął drugie miej-
sce, natomiast Mariusz był 
piąty.                                                     (DM)                   
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Celem zawodów jest  pozna-
wanie malowniczych krajo-
brazów Kruszwicy i najbliż-
szej okolicy. Rozpoczęcie im-
prezy o godzina 11. Miejsce 
rozpoczęcia i zakończenia za-
wodów to Wzgórze Zamkowe 
w Kruszwicy.  

Biegi dla dzieci odbywać 
się będą na dwóch dystansach: 
dla osób w wieku 9-10 lat - 400 
metrów (start godz. 11.20), dla 

młodzieży 11-12 lat - 800 me-
trów (start godz. 11.40). Bieg 
dla dorosłych będzie miał cha-
rakter rekreacyjny. Nie będzie 
pomiaru czasu. Zapisy telefo-
niczne: 664969043.  

W trakcie wydarzenia od-
będą się m.in. pokazy patrolu 
saperskiego 2. Pułku Inżynie-
ryjnego. Uczestnicy będą mo-
gli także poznać techniki li-
nowe w zabawach Climbing 
System. 

Grupa Rozbiegana Kru-
szwica powstała kilka lat temu, 
jednak oficjalnym stowarzysze-
niem sportowym jest od 22 paź-
dziernika 2020 roku. 
(DM)

TRWAJĄ ZAPISY
9 lipca w Kruszwicy odbę-
dzie sie Festiwal Biegowy 
„Zwiedzanie przez Bieganie”. 
Na wydarzenie zaprasza Sto-
warzyszenie Kultury Fizycz-
nej Rozbiegana Kruszwica. 
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Pierwsze miejsce i nagroda 
główna - rower - przypadła Fa-
bianowi Sobczakowi ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Inowrocła-
wiu. Nagrodę za drugie miejsce 
- smartfon - otrzymała Nadia 
Kalota z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Inowrocławiu. 
Natomiast trzecią lokatę zajęła 
oraz tablet dostała Jagoda Mi-
klas ze Szkoły Podstawowej nr 
6 w Inowrocławiu.  

Jury przyznało również aż 
sześć wyróżnień. Autorami 

tych prac są: Marika Figaj ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 
w Inowrocławiu, Wirginia Cha-
lińska ze Szkoły Podstawowej 
Integracyjnej w Inowrocławiu, 
Olga Jastrzębska ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Inowrocła-
wiu, Fabian Jeznach ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 w inowro-
cławskim Szymborzu oraz Ni-
kodem Wierzbicki i Bartosz 

Andrzejewicz ze Szkoły Pod-
stawowej Integracyjnej w Ino-
wrocławiu. 

Trafi na plakat 
- Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy, a wszystkim uczest-
nikom jeszcze raz dziękujemy 
za udział i oczywiście zachę-
camy do zmagań w kolejnej 
edycji konkursu. Ponadto in-
formujemy, że zwycięska 
praca będzie wykorzystana 
przy projektowaniu plakatu 
promującego „Inowrocławski 
czar dwóch kółek” w 2023 roku 
- informują pracownicy 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Inowrocławiu.  

Zawody rowerowe 
Przypomnijmy, że w klasyfika-
cji drużynowej zawodów rowe-
rowych „Inowrocławski Czar 
Dwóch Kółek”placówką, której 
uczniowie zdobyli najwięcej 
punktów, okazała się Szkoła 
Podstawowa nr 10 w Inowro-
cławiu. 

Na drugim miejscu  
ex aequo znalazły się Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Inowrocła-
wiu oraz Szkoła Podstawowa 
Integracyjna w Inowrocławiu.  

Podium zamknęła Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
„Jagiellonka” w Inowrocławiu.  
(DM)

PRACA FABIANA BYŁA NAJLEPSZA
 Rozstrzygniętyzostał kon-
kurs plastyczny „Inowro-
cławski Czar Dwóch Kółek” 
pod patronatem Prezy-
denta Inowrocławia Ry-
szarda Brejzy. Jurorzy wy-
brali najlepsze prace.

TURNIEJ POLI CUP
Na kortach w inowrocław-
skim Parku Solankowym od-
była się szósta edycja turnieju 
tenisowego Poli Cup 2022.  

W zawodach wzięli udział 
przedstawiciele środowisk biz-
nesowych oraz instytucji 
z Inowrocławia, Torunia, Byd-
goszczy i innych miast na-
szego regionu.  

Szesnaście duetów rywa-
lizowało o puchary i nagrody 
ufundowane przez inowro-
cławską firmę Poli, producenta 
opakowań i akcesoriów meblo-
wych z tworzyw sztucznych. 

Po raz drugi z rzędu 
triumfowali Janusz Łyżeń 
i Bartosz Sobolewski. W finale 
byli lepsi od Mariana Holza 
i Adama Michalskiego.  

Dla Sobolewskiego to już 
trzecie zwycięstwo w Poli Cup 
(wygrał także w 2018 roku 
w parze z Marianem Holzem, 
prezesem firmy Poli). 

Trzecie miejsce zajęli Ma-
ciej Drabikowski i Maciej Kwiat-
kowski. W turnieju pocieszenia 
(dla duetów, które nie awanso-
wały do półfinałów) najsku-
teczniejsi byli Mikołaj Gajewski 
i Jarosław Kawałek.                   (DM)                                        
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Wakacje w mieście nie muszą 
być nudne. Przez cały okres let-
nich ferii, od poniedziałku 
do piątku, w hali widowiskowo-
sportowej będzie można zagrać 
w tenisa stołowego lub skorzy-
stać z małej sali.  

W dni powszednie dla mi-
łośników gry w siatkówkę czy 
koszykówkę dostępna będzie 
również hala sportowa przy ul. 
Rakowicza 93 w Mątwach. 

Wiele turniejów 
W lipcu OSiR zorganizuje Wa-
kacyjną Ligę Piłki Nożnej - tur-
niej piłkarski dla drużyn ama-
torskich. Rozgrywki zostaną 
przeprowadzone podczas czte-
rech spotkań.  

- Zachęcamy również 
do wzięcia udziału w Turnieju 
Singlowym w Tenisie Ziemnym 
Open o Puchar Prezydenta Mia-
sta Inowrocławia Ryszarda 
Brejzy. Z kolei na terenie rekre-
acyjnym przy tężni najmłodsi 
będą rywalizować podczas za-

wodów minigolfa. Dzieci, które 
chcą nauczyć się pływać zapra-
szamy na zajęcia pod okiem in-
struktora, które odbywać się 
będą w dni powszednie w Kry-
tej Pływalni „Wodny Park” - za-
prasza OSiR.  

Bezpłatnie na basen  
Przypominamy, że na podsta-
wie Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Inowrocławia dzieci 
i młodzież zamieszkująca na te-

renie Inowrocławia, od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 13.00 do 15.00 w okresie let-
nich wakacji, może uczęszczać 
bezpłatnie na K. P. „Delfin” 
i „Wodny Park”.  

W lipcu bez „Delfina” 
W dniach 1-31 lipca w inowro-
cławskim „Delfinie” zaplano-
wano przerwę technologiczną, 
podczas której zostanie wyko-
nana okresowa konserwacja.  

Szczegółowe informacje 
o wszystkich imprezach OSiR 
można znaleźć na stronie 
www.osir.inowroclaw.pl, por-
talu społecznościowym 
www.facebook.com/osir.ino 
oraz w Sekcji Marketingu i Or-
ganizacji Imprez Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Inowrocła-
wiu, al. Niepodległości 4, tel.  
52 3555 355, e-mail:marke-
ting@osir.inowroclaw.pl.         
(DM)                                                                                                          

AKTYWNE WAKACJE Z OSIR
Inowrocławski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji - jak co 
roku - zachęca do skorzysta-
nia z letniej oferty wakacyj-
nej. - Z nami spędzisz lato ak-
tywnie i na sportowo! - za-
chęcają pracownicy OSiR. 
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POWITANIE LATA
Na mątewskim Orliku roze-
grano turniej piłkarski „Powi-
tanie Lata 2022”, którego głów-
nym trofeum był puchar ufun-
dowany przez Wiesławę Paw-
łowską Starostę Inowrocław-
skiego. W zawodach wzięły 
udział 4 ekipy. Grano syste-
mem „każdy z każdym”. 

Zwycięzcą rozgrywek została 
ekipa reprezentująca firmę 
„Cronimet Pl” Inowrocław, 
która zdobyła siedem punktów. 
W pokonanym polu pozosta-
wiła ekipy Starostwa Powiato-
wego Inowrocław 3:1, dru-

żynę z Szarleja 3:1 oraz zremiso-
wali z firmą Piekuś 1:1. Kolejne 
miejsca zajęli Szarlej  
(6 pkt.), Piekuś (2 pkt.) oraz Sta-
rostwo Powiatowe (1 pkt). 

Najlepszym strzelcem tur-
nieju został zdobywca 3 bra-
mek Michał Oczki (Starostwo), 
natomiast najlepszym bramka-
rzem wybrano Szymona Potu-
ralskiego z Cronimetu.  

Organizatorzy przygoto-
wali dla wszystkich zawodni-
ków posiłek oraz zimne napoje. 
Nagrody dla najlepszych zespo-
łów i zawodników ufundowała 
Starosta Wiesława  Pawłowska.
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