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Zabytkowy Dom rodziny Jana Kaspro-
wicza w Szymborzu - oddział powia-
towego muzeum, po pracach konser-
watorskich i adaptacyjnych, nowocze-
śnie wyposażony, będzie miejscem 
opowiadającym o wielkim, wywodzą-
cym się z Kujaw poecie. 

- Będzie to miejsce wspierające 
lokalną społeczność w kultywowa-
niu dawnych, unikalnych, kujaw-
skich zwyczajów. Będzie to miejsce 
nowocześnie łączące przeszłość z te-
raźniejszością, miejsce podkreślające 
wyjątkowość Szymborza i Kujaw. Cie-
szę się, że do tego wreszcie dojdzie, 
bo od 20 lat nie udawało się zrealizo-
wać tej inwestycji. Łatwo nie było i te-
raz, bo na rynku budowlanym są kło-
poty z dostępnością produktów czy 
wzrostem cen. Stąd dopiero w trze-
cim przetargu udało się wyłonić wy-
konawcę. Bonusem jest też to, że wy-

konawca jest lokalną firmą i to tutaj 
trafią środki przeznaczone na ten pro-
jekt – powiedziała Starosta Wiesława 
Pawłowska. 

Zniknie betonowy plac, niemal 
wszędzie będzie trawnik/łąka. Posa-
dzone zostaną owocowe drzewa 
i stworzony kujawski tradycyjny 
ogródek kwiatowy. Oczywiście kró-
lową Wielkopolskiej 11 będzie osza-
łamiająco pachnąca róża Louise 
Odier. Na trawie, dzięki zaopatrzeniu 
obiektu w maty, uczestnicy zajęć 
będą mogli się wylegiwać. Będą też 
skakanki, koniki, drewniane klocki. 
Dojdzie też namiot, stoły i ławy po-
zwalające na plenerową zabawę 
i edukację. W narożniku posesji po-
wstanie niewielka scena umożliwia-
jąca organizację spotkań poetyckich, 
minirecitali. Zewnętrzny infokiosk 
opowie historię tego miejsca. A we-

wnątrz w „dużej” sali, powstałej 
z połączenia dwóch mniejszych po-
koi prowadzone będą zajęcia eduka-
cyjne nawiązujące do kujawskich 
tradycji. Multimedia opowiedzą 
o życiu Jana Kasprowicza i wyjątko-
wości Szymborza, a interaktywna 
podłoga umożliwi zabawy oparte 
na kujawskich tradycjach – sypanie 
piasku, haft. Z szymborskiego mu-
zeum będzie można wypożyczyć ro-
wery i wybrać się na przejażdżkę 
„jaśkowymi ścieżkami” do Łojewa, 
Góry, Szarleja. Rowery pomogą rów-
nież skomunikować Szymborze z So-
lankową 33 – siedzibą muzeum. 

- Inwestycja zakłada wykonanie 
robót budowlanych obejmujących 
m.in. prace remontowe dwóch istnie-
jących budynków przy ul. Wielkopol-
skiej 11 wraz z zagospodarowaniem 
terenu, w ramach których zostaną 
wykonane nowe instalacje we-
wnętrzne i zewnętrzne, dostosowa-
nie do aktualnych przepisów oraz za-
kup i dostawę wyposażenia. To zada-
nie było w dokumentach strategicz-
nych powiatu od dawna, ale ograni-
czał nasze działania brak dostępnych 
środków zewnętrznych – ocenia Jo-
anna Kuchta Naczelnik Wydziału Roz-

woju, Planowania Inwestycji i Inicja-
tyw Europejskich. 

Wyjątkowość Domu rodziny Jana 
Kasprowicza w Szymborzu w prze-
strzeni kulturowej Powiatu Inowro-
cłąwskiego, Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, a nawet ogólnopolskiej, 
określa jego historia i teraźniejszość. 
To w Szymborzu 12 grudnia 1860 r. 
urodził się Jan Kasprowicz, jeden 
z najwybitniejszych poetów okresu 
Młodej Polski. 

- Dom rodziny Jana Kasprowicza 
ze względu na swoją mikroskalę bę-

dzie przede wszystkim miejscem 
przyjaznym i otwartym dla najmłod-
szych zwiedzających, dla dzieci. 
W dotychczasowej ofercie powiato-
wego muzeum ta grupa zwiedzają-
cych nie była rozpieszczana. Teraz po-
wstanie specjalnie dedykowane im 
miejsce. Już samo otoczenie Domu 
zachęcać będzie do odwiedzin. Coś co 
jeszcze wczoraj było marzeniem staje 
się realne – nie kryje zadowolenia 
Marcin Woźniak – dyrektor muzeum. 

Prace powinny zakończyć się 
do maja 2023 roku.

RUSZY REMONT DOMU RODZINY JANA KASPROWICZA!
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Powiat Inowrocławski zawarł umowę na konserwację Domu Rodziny Jana 
Kasprowicza w Szymborzu oraz jego wyposażenie. Dokument podpisała 
Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski i Szymon Wielich właściciel 
Przedsiębiorstwa Budowlanego MON-TEK z Inowrocławia - wyłoniony 
w przetargu wykonawca zadania. Całkowita wartość projektu to blisko pół-
tora miliona złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych wyniosło blisko 1,3 miliona złotych, 
a wkład własny powiatu to około 145 tysięcy złotych.

REKLAMA 0010546462

NOTEĆ FABRYKA MASZYN 
I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, 

ODLEWNIA ŻELIWA
UL. FABRYCZNA 4, PAKOŚĆ

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
• mechanik urządzeń • OPERATOR MASZYN CNC

• elektryk • TOKARZ • frezer - wytaczarz 
• MALARZ LAKIERNIK • oczyszczacz odlewów 

• RDZENIARZ  (Panie mile widziane)

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

REKLAMA 0010468094

hanna.szoszorowska@polskapress.pl

REKLAMA 0010548670

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

REKLAMA 0010553799

MAŁGORZATA MATUSZAK

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWYNAJTAŃSZY CAŁODOBOWY
INOWROCŁAW, ul. Św. Ducha 53, tel./fax 52 357 16 04 CAŁODOBOWO

KRUSZWICA, ul. Kolegiacka 12/f (pawilon)

W związku z zaleceniem Sanepidu wychodzimy naprzeciw Klientom 
i proponujemy TRUMNY Z WITRYNĄ

*  zapewniamy pełen zakres usług 
*  bezgotówkowy system rozliczenia kosztów pogrzebu
*  producent trumien: od 300 zł  * własna chłodnia
*  baldachimy, windy nagrobne GRATIS
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Z POWIATU

Przedstawiamy tegoroczne 
zasady rekrutacji do szkół po-
nadpodstawowych, dla któ-
rych organem prowadzącym 
jest Powiat Inowrocławski. 

Do 12 lipca do godz. 15:00 na-
leży dostarczyć do szkoły 
pierwszego wyboru doku-
menty potwierdzających osią-
gnięcia: świadectwo ukończe-
nia szkoły podstawowej oraz 
zaświadczenie o wynikach eg-
zaminu ósmoklasisty. 

Kandydaci mogą sami 
wprowadzić osiągnięcia logu-
jąc się na stronie https://ino-
wroclaw.edu.com.pl/kandy-
dat/app/index.html, wówczas 
po dostarczeniu dokumentów 
szkoła weryfikuje i potwierdza 
wprowadzone osiągnięcia. Je-
żeli kandydat nie wprowadzi 
sam osiągnięć, to po dostarcze-
niu dokumentów, zrobi to 
szkoła pierwszego wyboru. 

19 lipca o godz. 12 zostaną 
opublikowane listy kandyda-
tów zakwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych do poszcze-
gólnych szkół. W celu potwier-
dzenia woli podjęcia nauki 
w szkole, do której kandydat 

został zakwalifikowany, należy 
do 22 lipca do godz. 15 złożyć 
w tej szkole oryginały: świadec-
twa ukończenia szkoły podsta-
wowej oraz zaświadczenia 
o szczegółowych wynikach eg-
zaminu ósmoklasisty. 

25 lipca o godz. 12 zostaną 
opublikowane listy przyjętych 

do poszczególnych szkół. Szcze-
gółowy harmonogram rekruta-
cji jest dostępny na ww. stronie 
w zakładce Terminy naboru. 

Od 25 lipca od godz. 12 
w szkołach, które będą dyspo-
nowały wolnymi miejscami 
rozpocznie się rekrutacja uzu-
pełniająca.

ZASADY REKRUTACJI 
DO SZKÓŁ W POWIECIE
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DLA MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFOWANIA 

„Przyroda Powiatu Inowrocław-
skiego” to nazwa konkursu, 

do którego zapraszamy wszyst-
kich miłośników fotografowania. 

Tematyka konkursu dotyczy 
przyrody i krajobrazu Powiatu 

Inowrocławskiego. Na zdjęcia or-
ganizatorzy czekają do 30 sierp-

nia. Szczegółowe informacje 
można otrzymać pod nr. tel. 52 35 
92 321, 52 35 92 323 oraz mailowo: 

promocja@inowroclaw.po-
wiat.pl Patronat nad konkursem 
sprawuje Starosta Inowrocławski 

Wiesława Pawłowska. Regula-
min konkursu można znaleźć 

na stronie BIP Powiatu Inowro-
cławskiego. Na zdjęciu: Jedna 

z nagrodzonych prac w ubiegło-
rocznym konkursie – „Aleja robi-

nii akacjowych”. 
 

NOCNY LAS ZACHWYCIŁ 

Kolejna piesza wyprawa po la-
sach Powiatu Inowrocławskiego 

już za nami. Dzięki wsparciu 
i przychylności Nadleśnictwa 

Solec Kujawski i PTTK Inowro-
cław wędrowaliśmy lasami Le-
śnictwa Będzitowa. Pogoda do-
pisała, humory również. Na ko-
niec 8-kilometrowej wyprawy 
było ognisko. Patronat hono-
rowy nad rajdem sprawowała 
Starosta Inowrocławski Wie-

sława Pawłowska. Rajd organi-
zowany był w ramach akcji Ak-
tywny Powiat Inowrocławski. 

 
STUDIA PIELĘGNIARSKIE 

Trwa rekrutacja na studia pielę-
gniarskie w Wyższej Szkole 

Przedsiębiorczości w Inowrocła-
wiu w roku akademickim 

2022/2023. Przypomnijmy, że 
projekt ten wspiera na każdym 
jego etapie Wiesława Pawłow-

ska Starosta Inowrocławski. Za-
chęcamy do zapoznania się 

z ofertą uczelni i podjęcia stu-
diów w tym jakże potrzebnym 

zawodzie.

                          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 ramach ogólnopolskiej 
profilaktycznej akcji Onko-
Rejs Granicami Polski  
od 26 czerwca do 2 lipca 2022 
roku prawie 110 osób poko-
nało łącznie ponad 15 tysięcy 
km, by pokazać, że nawet z ra-
kiem można i trzeba żyć pięk-
nie i aktywnie. 

Onkorejs Granicami Polski jest 
ogólnopolskim marszem dla 
osób chorych onkologicznie 
oraz wspierających ich osób 
zdrowych. Projekt polega 
na przygotowaniu i organiza-
cji 7-dniowego marszu, który 
obejmie piesze trasy wzdłuż 
granic Polski, każda ponad 100 
km. Celem marszu jest aktywi-
zacja osób, które dotknęła 
choroba nowotworowa, 
a także ich bliskich. 

- Chcemy pomóc im 
uwierzyć, że rak to nie wy-
rok, a także nagłośnić wagę 
badań profilaktycznych – 
mówi Magdalena Lesiewicz, 
Prezes Zarządu Fundacji On-
koRejs – Wybieram Życie.  
– Na każdym etapie realizacji 
projektu włączeni są chorzy 
po lub w trakcie przejść onko-
logicznych oraz ich bliscy. Co 
ważne, w trakcie marszu 

będą organizowane spotka-
nia profilaktyczne. Jest 
szansa, że dzięki temu wielu 
ludzi zbada się i uratuje swoje 
zdrowie i życie. 

Trasy Onkorejs 2022 obej-
mowały wiele miejscowości 
w Polsce, zarówno na północy, 
południu, zachodzie czy 
wschodzie, m.in. Kołobrzeg, 

Międzyzdroje, Świnoujście, Ja-
strzębią Górę, Hel, Władysła-
wowo, Puck, Rewę, Ustrzyki 
Górne, Ustrzyki Dolne, By-
strzycę Kłodzką, Polanicę 
Zdrój, Kudowę Zdrój, Police, 
Gryfino, Przemyśl. 

Na trasie promowany był 
Powiat Inowrocławski, wspie-
rający akcję profilaktyczną.
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PROFILAKTYCZNE  
MARSZE ONKOREJS

Powiat Inowrocławski nadal 
wspiera osoby przybyłe na te-
ren Rzeczpospolitej Polskiej 
na skutek działań wojennych 
w Ukrainie. Większość przy-
byłych osób przebywa obec-
nie w utworzonych zarówno 
przez Powiat, Miasto oraz 
Gminy Powiatu Inowrocław-
skiego Ośrodkach. 

W Powiecie Inowrocławskim 
utworzono 6 Ośrodków przygo-
towanych na przyjęcie obywa-
teli Ukrainy, z czego w jednym 
z nich przebywają 22 osoby 
na 103 przygotowane miejsca. 

Z analizowanych danych 
wynika, że odnotowuje się spa-
dek liczby zamieszkałych na te-
renie Powiatu Inowrocław-
skiego osób. Obywatele Ukrainy 
sukcesywnie wracają do swo-
jego kraju. Na dzień 30 czerwca 
2022 r. było ich na naszym tere-
nie 1008 osób. 

Niezmiennie działają rów-
nież telefony kontaktowe, 

pod którymi można uzyskać in-
formacje o rodzaju wsparcia ofe-
rowanego obywatelom Ukrainy. 

Koordynator - Agnieszka 
Grabowska 502 791 768. 

Informacja w sprawach po-
mocy materialnej dla uchodź-
ców i dla Ukrainy: 

Biuro Ochrony Informacji 
Niejawnych, Zarządzania Kry-
zysowego i Spraw Obronnych, 
ul. Poznańska 133A, 88-100 Ino-
wrocław. 

Osoba odpowiedzialna: 
Grzegorz Jeleński, tel. 52 35 70 
016 e-mail: zarzadzanie.kryzy-
sowe@inowroclaw.powiat.pl. 

W sprawach edukacyjnych 
i ochrony zdrowia 

Wydział Edukacji, Sportu 
i Zdrowia, ul. Mątewska 17,  
88-100 Inowrocław. 

Osoba odpowiedzialna: 
Agnieszka Krysiak, tel. 52 3592 
331, e-mail: edukacja@ino-
wroclaw.powiat.pl. 

Policja: infolinia 52-349-74-
61, infolinia 52-349-78-02.

POMOC UKRAIŃCOM
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Zapraszamy mieszkańców 
Powiatu Inowrocławskiego, 
powyżej 65 roku życia 
do udziału w „Programie 
profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród 
osób dorosłych w oparciu 
o szczepienia przeciwko 
pneumokokom w woje-
wództwie kujawsko-po-
morskim”. Program  
zakłada szczepienia 
ochronne przeciwko 
pneumokokom, z wykorzy-
staniem szczepionki skonfi-
gurowanej 13-walentnej, 
100 osób zamieszkujących 
na terenie powiatu inowro-
cławskiego. 

Zgłoszenia osób zaintereso-
wanych udziałem w Progra-
mie są przyjmowane w Wy-
dziale Edukacji, Sportu 

i Zdrowia Starostwa Powiato-
wego w Inowrocławiu pod nr 
telefonu: 52 3592334 lub  
52 3592329, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30-
15.30.  

W celu rejestracji do Pro-
gramu należy podać dane 
identyfikacyjne oraz kontak-
towe. 

O włączeniu do programu 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

Realizatorem programu dla 
mieszkańców Powiatu Inowro-
cławskiego wybranym przez  
Województwo Kujawsko-Po-
morskie jest Grupowa Praktyka 
Lekarza Rodzinnego „Nasz Le-
karz” Krzysztof Burzyński, Zbi-
gniew Monowid Sp. j. w Kru-
szwicy. 

Program współfinanso-
wany jest przez Województwo 
Kujawsko-Pomorskie.

SZCZEPIENIA  
DLA SENIORÓW
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U północno-zachodnich 
granic Powiatu Inowro-
cławskiego leży Lisewo 
Kościelne. To właśnie tutaj 
spotkamy jedną z najpięk-
niejszych bohaterek Biblii, 
Marię Magdalenę. 

Jej wezwanie nosi miejsco-
wy kościół. Świątynia wy-
budowana została w latach 
1905-1907 według projektu 
Rogera Sławskiego, archi-
tekta wtedy jeszcze u pro-
gu wielkiej kariery, którego 
inną realizację odnajdziemy 
na terenie naszego powiatu 
w Piaskach.

 W architekturze kościoła 
odnajdujemy nawiązania do 
baroku, stylu który w począt-
kach XX wieku uznano za ar-
cypolski i katolicki. 

Obecność w krajobrazie 
Kujaw i Wielkopolski jasnych 
neobarokowych świątyń, tak 
różnych od ewangelickich 
ciemnych ceglanych neogo-
tyckich zborów, świadczyć 
miała o polskości tych ziem. 
Mijając próg kościoła przy-
gotujmy się na zaskoczenie. 
Budowla wzniesiona na pla-
nie krzyża, nakryta wysokimi 
dachami kryje kopułę, przez 
co wnętrze nagle sprawia 
wrażenie większego niż się 
spodziewaliśmy. Tak właśnie 
miał działać barok, zaskaki-

wać, tworzyć niepowtarzalną 
scenografię dla liturgii. Wra-
żenie potęgują wyjątkowej 
urody i klasy witraże. W jed-
nej z kaplic odnajdziemy wie-
lobarwne i pełne światła wy-
obrażenie dwojga świętych.

 W ustaleniu kto, pomagają 
imiona małżeństwa Putzów 
z Rocewka, fundatorów okna. 
W witrażu stoją obok siebie, 
pośród kwiatów i chórów 
anielskich, święty Kazimierz 
i święta Teresa. Kolorowe 
szkiełka kryją sygnaturę wy-
twórcy „POLICHROMIA” - 
nazwę pracowni założonej 
w Poznaniu w 1912 r. przez 
Henryka Jackowskiego-Nosit-
za (jego witraże zdobią m.in. 
inowrocławską farę). 

Po przeciwnej stronie 
Chrzest Polski, witraż blisko 
60 lat młodszy (1970 r.), au-
torstwa Marii Powalisz-Bar-
dońskiej, wybitnej również 
poznańskiej witrażystki. My 
jednak z tęsknotą wypatru-
jemy Marii Magdaleny. Nie 
odnajdujemy jej w głównym 
ołtarzu, lecz wyżej, nad nim 
w owalnym oknie. Jeden 
z najpiękniejszych witraży 
Powiatu Inowrocławskiego, 
prawdopodobnie również au-
torstwa Henryka Jackowskie-
go-Nositza. 

Pod krzyżem klęczy piękna 
kobieta, rozpuszczone wło-
sy są jej atrybutem. U stóp 
czaszka, a w tle panorama Je-

rozolimy (co zaskakujące Ma-
ria Magdalena wyobrażona 
jest w miejscu ukrzyżowania 
Jezusa i równocześnie Golgo-
ta stanowi tło obrazu). 

Widok uzupełnia przepięk-
ne wyobrażenie lisewskiego 

kościoła, który przez witra-
żystę wpisany został w krajo-
braz Ziemi Świętej. Uważny 
obserwator, wśród promieni 
otaczających ukrzyżowanego 
Chrystusa, dostrzeże ślady 
napraw. Starsi mieszkańcy 

Lisewa opowiadają, że są to 
ślady pistoletowych kul wy-
strzelonych przez młodzież 
z Hitlerjugend, stacjonującą 
w pobliskim dworze. 22 lipca 
to dzień patronki lisewskiego 
kościoła. 

W tym roku odpust wy-
jątkowy, połączony bowiem
z upamiętnieniem spoczy-
wających w cieniu świątyni
Powstańców Wielkopolskich. 

Piękna Maria Magdalena
z Lisewa oczekuje Państwa.

W szkołach, których or-
ganem prowadzącym jest 
Powiat Inowrocławski do 
matury przystąpiło 943 
absolwentów rocznika 
2021/2022. 

W pięciu liceach ogólno-
kształcących do egzaminu 
maturalnego z wszystkich 
przedmiotów obowiązko-
wych przystąpiło 521 ab-
solwentów, a świadectwo 
dojrzałości otrzymało 92% 
z nich. Najwyższą, prawie 
100% zdawalność odnoto-
wano w I LO im. Jana Ka-
sprowicza oraz w II LO im. 
Marii Konopnickiej.

- Cieszymy się niezmier-
nie z tego jak poszły matury 
naszym uczniom. Mamy na-

wet maturzystę, który zdał 
5 przedmiotów na 100%. 
Ogólnie nasi uczniowie zro-
bili jeszcze ogromny postęp 

nawet w okresie od matury 
próbnej. Egzaminu nie zda-
ła u nas tylko 1 osoba, ale 
wierzymy, że poradzi sobie 

w sierpniu i będziemy mieli 
komplet zadowolonych ma-
turzystów –mówi dyrektor II 
LO Maria Żukowska.

Licealiści najlepiej pora-
dzili sobie z językiem an-
gielskim, zdawalność tego 
przedmiotu wyniosła ponad 
99%. Język polski zdało po-
nad 98%, a matematykę pra-
wie 94% licealistów.

35 absolwentów liceów bę-
dzie miało szansę poprawić 
wynik matury już 23 sierp-
nia, ponieważ nie zdali egza-
minu tylko z jednego przed-
miotu.

W ośmiu technikach, 
do egzaminu maturalnego 
z wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych przystą-
piło 422 tegorocznych ab-
solwentów, a świadectwo 
dojrzałości otrzymało 283. 
Do poprawki sierpniowej 
uprawnionych jest 109 osób. 
Najwyższą zdawalność od-
notowano w Technikum 

w Zespole Szkół Chemiczno-
-Elektronicznych im. Jana
Pawła II w Inowrocławiu,
gdzie maturę zdało 93%
przystępujących.

- Jestem dumna i z uczniów
i z nauczycieli. Jedni i drudzy
pracowali przecież w trud-
nych warunkach jakie przy-
niosła pandemia. Musie-
li korzystać z zupełnie 
nowych metod. Wyniki ma-
tur w naszej szkole są sukce-
sem i efektem 5 lat rzetelnej
pracy – ocenia Dorota Gliwiń-
ska, dyrektor Chemika.

Absolwenci techników
najlepiej poradzili sobie z ję-
zykiem polskim, zdawalność 
tego przedmiotu wyniosła 
ponad 95%. Język angielski
zdało 91,5% a matematykę
70% przystępujących do ma-
tury w technikach.

Tegoroczni maturzyści poznali wyniki  
egzaminu maturalnego
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90 zabytków na 90-lecie 

Piękna Maria Magdalena z Lisewa
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GMINA INOWROCŁAW www.gminainowroclaw.eu

28 czerwca 2022 r.  
w sali biesiadnej Centrum 
Integracji Społecznej  
w Łojewie odbyła się  
uroczystość, podczas 
której Wójt Gminy 
Inowrocław Tadeusz 
Kacprzak w imieniu 
Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy wręczył medale 
„Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. 

Następnie, wspólnie z Prze-
wodniczącym Rady Gminy 
Inowrocław Krzysztofem 
Kołtuńskim, złożył Jubilatom 
serdeczne życzenia i gratula-
cje, obdarowując świętujące 
pary kwiatami, drobnymi 
upominkami i listami gratula-
cyjnymi.

Podczas spotkania Jubila-
ci wzajemnie złożyli sobie 
wyrazy wdzięczności, pod-
czas których nie zabrakło 
łez i wzruszeń. Dla wszyst-
kich Jubilatów piękną pio-

senkę zaśpiewała Weronika 
(wnuczka Państwa Krawcza-
ków).

Siedem par świętowało 
jubileusz pożycia małżeń-
skiego: Państwo Anna i Mie-
czysław Sochańscy - 55-lecie, 
natomiast Państwo Barbara 
i Fryderyk Gregowscy, Pań-
stwo Alina i Tadeusz Książek, 
Państwo Marianna i Edward 
Krawczak, Państwo Maria 
i Andrzej Lewandowscy oraz 
Państwo Helena i Stefan So-
bierajscy - 50-lecie. 

W kolejnym dniu Państwo 
Benedykta i Andrzej Szcze-
siak, świętujący również 
jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego, uroczyste od-
znaczenie medalami przyjęli 
w domu.

Świętującym seniorom 
towarzyszyły ich rodziny 
oraz przyjaciele. Było dużo 
radości, ciepłych spojrzeń, 
dobrych słów oraz wzruszeń. 
Uroczystość prowadziła kie-
rownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Aurelia Stanek.

Przypomnijmy, że od-
znaczenia za długoletnie 

pożycie małżeńskie nada-
wane są przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Medal za długoletnie po-

życie małżeńskie stanowi 
wyróżnienie dla osób, które 
przeżyły w jednym związku 
małżeńskim 50 lat. Jest on 

wyrazem uznania za wy-
trwanie w zobowiązaniu, 
które małżonkowie składali 
sobie przed laty. O nadanie 

odznaczenia występuje Kie-
rownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego na prośbę jubilatów 
lub ich bliskich.

Ponad pół wieku razem
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Trwa Tydzień Artystycz-
ny w Łojewie nad Małym 
Gopłem. Pośród osób 
zakwalifikowanych do 
udziału w Tygodniu (ple-
nerze) znajdują się arty-
ści rzeźbiarze i malarze  
z Polski, Litwy i Niemiec. 
Komisarzem pleneru jest 
Natasza Sobczak.

Tematem tegorocznych 
prac rzeźbiarzy są posta-
cie do osady archeologicz-
nej Askaukalis (Krusza 
Zamkowa), natomiast za-
daniem malarzy jest wy-
konanie dwóch obrazów: 
pierwszego - z krajobrazami 
Kujaw Zachodnich, drugie-
go - ze scenkami rodzajowy-
mi dziejącymi się na Szlaku 
Bursztynowym.

Podsumowanie Tygodnia 
Artystycznego zaplanowano 
na sobotę, 9 lipca br. Tego 
dnia, oczywiście poza po-
plenerową wystawą prac, 
rzeźbiarze będą mieli spo-
sobność wziąć udział w za-
wodach w speed carvingu. 
Powstałe w trakcie tych 
widowiskowych zawodów - 
rzeźbienia piłą mechaniczną 
na czas - rzeźby (o dowolnej 
tematyce) trafią na licytacje. 
Zebrane pieniądze zostaną 
przekazane na pomoc Ukra-
inie. Początek rywalizacji 
w speed carvingu na tere-
nie rekreacyjno-sportowym 
w Łojewie zaplanowano na 
godzinę 15.00, zaś same li-
cytacje będą prowadzone, ze 
sceny pod tzw. grzybkiem, 
w przerwach między wy-
stępami artystów biorących 
udział w kolejnej części Ty-

godnia, czyli Festiwalu Pio-
senki Ładnej.

Festiwal Piosenki Ładnej to 
spotkanie miłośników łagod-
nych brzmień z ciekawym 
tekstem. To spotkanie osób 
ceniących delikatność i mą-
drość. To spotkanie ludzi szu-
kających w muzyce z treścią 
kolorów dla szarej codzien-
ności. To spotkanie osobowo-
ści nazywających otaczający 
świat tym samym językiem. 
To tak w kilku wielkich sło-
wach. A tak zwyczajnie? 
Festiwal Piosenki Ładnej to 
propozycja na spędzenie kil-
ku godzin z ładnym słowem, 
ładną muzyką, w ładnym 
otoczeniu i pośród ludzi - ład-
nych na zewnątrz i w swo-
im wnętrzu. To festiwal dla 
wszystkich.

Podczas pierwszej edycji 
wystąpią: Peron Wędrowny 

(17.00), Z Tylu Chmur (ok. 
18.00), Michał Wojtusik (ok. 
19.00) oraz Cztery Pory Miło-
wania (ok. 20.00).

Dla odwiedzających Łoje-
wo w sobotnie popołudnie 
przygotowano grill, stoisko 
z napojami, watę cukrową, 

popcorn. Tradycyjnie już 
czynna będzie kawiarenka 
oraz wypożyczalnia kajaków 
i rowerów wodnych.

Tydzień Artystyczny z Festiwalem na zakończenie
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www.gminakruszwica.pl  GMINA KRUSZWICA

Za nami centralne obcho-
dy 600-lecia nadania praw 
miejskich Kruszwicy, które 
odbyły się 25.06.2022 r.

Rozpoczęły się one Mszą Świę-
tą sprawowaną przez Prymasa 
Polski abp. Wojciecha Polaka 
w intencji Kruszwicy i miesz-
kańców Gminy Kruszwica 
w bazylice kolegiackiej pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła. Na-
stępnie odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miejskiej w Krusz-
wicy. Podczas sesji radni przy-
jęli trzy uchwały nadające Ho-
norowe Obywatelstwo Gminy 
Kruszwica. Honorowymi 
Obywatelami zostali: Krystyna 
Wulert, Ryszard Stadniuk oraz 
Janusz Drzewucki. Podczas 

sesji odbyło się także wręcze-
nie odznaczeń państwowych, 
które przyznał Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzej Duda. Złoty Medal Za 
Długoletnią Służbę otrzymało 
10 pracowników kruszwic-
kiego magistratu oraz 6 pra-
cowników Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wieczorem w kruszwickim 
amfiteatrze odbył się spektakl 
„Gniazdo” z udziałem orkie-
stry symfonicznej pod dyrek-
cją Grzegorza Daronia oraz 
solistów Jarosława Webera 
i Emilii Hamerlik z projekcjami 
dziejów Kruszwicy w 3D. Na 
zakończenie wystąpił zespół 
„Raz, Dwa, Trzy”.

Następnego dnia, pod My-
sią Wieżą, odbył się Jarmark 

Nowalijkowy. Organizatora-
mi wydarzenia była Gmina 
Kruszwica oraz Fundacja Ho-
dowców Polskiej Białej Gęsi. 
Tego dnia do miasta przy-
jechali wystawcy z różnych 
stron województwa i kraju, 
u których można było zaku-
pić regionalne produkty m.in. 
chleb, sery, miody, przypra-
wy, wyroby z siana, rzeźby, 
artykuły z drewna i wiele in-
nych.

Podczas jarmarku odbyły 
się dwa konkursy kulinar-
ne dla KGW z województwa 
kujawsko- pomorskiego, tj. 
„Bitwa regionów”, którego 
organizatorem był Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
oraz konkurs „Nowalijki samo 
zdrowie”, zorganizowany 

przez Gminę Kruszwica. Tego 
dnia stowarzyszenie PrzeŻeJa 
zorganizowało grę terenową 
z okazji 600-lecia Kruszwicy, 
której rozstrzygnięcie nastąpi-
ło podczas jarmarku.

Partnerami Jarmarku No-
walijkowego byli: Anwil S.A., 
Danone Sp. z o.o., KOWR, 
Zakłady Przetwórstwa Zbożo-
wo-Młynarskiego w Kruszwi-
cy, Instytut Zootechniki Pań-
stwowy Instytut Badawczy 
Zakład Doświadczalny Kołu-
da Wielka.

Impreza została obję-
ta patronatem honorowym 
przez Wojewodę Kujawsko-
-Pomorskiego Mikołaja Bog-
danowicza oraz Marszałka 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego Piotra Całbeckiego.
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600-lecie nadania praw miejskich Kruszwicy

www.gniewkowo.com.pl GMINA GNIEWKOWO
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24 czerwca w Urzędzie 
Miejskim w Gniewkowie 
odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom 
XXVII edycji Gminnego 
Konkursu Ortograficznego 
„O Złote Pióro Burmistrza”. 

Laureatami zostali:
kl. II-III szkoła podstawowa
I miejsce - Filip Nowakowski 

SP2 Gniewkowo
II miejsce - Emil Watras SP2 

Gniewkowo i Wiktor Włodarski 
SP2 Gniewkowo

III miejsce - Maja Nawrocka 
SP1 Gniewkowo

kl. IV-VI szkoła podstawowa
I miejsce - Dalia Noińska SP1 

Gniewkowo
II miejsce - Michalina Krzysz-

tofiak SP1 Gniewkowo
III miejsce - Mateusz Głosek 

SP2 Gniewkowo
kl. VII-VIII szkoła podstawo-

wa
I miejsce - Maja Piernik SP2 

Gniewkowo
II miejsce - Agata Puzio SP2 

Gniewkowo

III miejsce - Natalia Sosnow-
ska SP Gąski

kl. IV-VI szkoła podstawowa 
specjalne potrzeby edukacyjne

I miejsce - Martyna Wireńska 
SP1 Gniewkowo

II miejsce - Dominik Nowak 
SP1 Gniewkowo

kl. VII-VIII szkoła podstawo-
wa specjalne potrzeby edukacyj-
ne

I miejsce - Wiktoria Kalinow-
ska SP1 Gniewkowo

II miejsce - Karolina Potaczek
SP Kijewo

III miejsce - Kamil Wronkow-
ski SP Gąski

kl. I-III szkoła branżowa
I miejsce - Wiktoria Włodar-

ska
II miejsce - Jakub Dzierżwski
III miejsce - Aleksandra Gam-

rat
Wszystkim zwycięzcom ser-

decznie gratulujemy oraz życzy-
my udanych wakacji.

Kolejna droga gminna jak nowa
Dobiegła końca prze-
budowa kolejnej drogi 
w gminie Gniewkowo. 
Tym razem nowy wygląd 
zyskała droga w Lipiu 
na odcinku 260 m.b. od 
skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 246.

Zadanie zrealizowane zo-
stało w formule zaprojektuj 
i wybuduj. W ramach umo-
wy wykonawca wykonał 
dokumentację projektową 
oraz roboty budowlane. 

Po zakończeniu prac przy 
przebudowywanym odcin-
ku powstały nawierzchnia 
bitumiczna, zjazdy i dojścia 
do posesji oraz  pobocza. 
Wymieniono także krawęż-
niki, przebudowano chod-
nik po lewej stronie w  nie-
zbędnym zakresie (m.in. 
na  wysokości posesji nr 26 
i  dojścia do kapliczki). Za-
gospodarowano tereny zie-
lone, poprzez wykonanie 
nasadzeń.

Wartość podpisanej 
umowy z  wykonawcą to 
396.239,28 zł brutto. Cał-

kowita wartość inwestycji 
wraz z nadzorem inwestor-
skim oraz  tablicą informa-
cyjną wyniosła 407.156,76 
zł brutto, z  czego kwota 
300.000,00 zł pochodzi 
z  dofinansowania ze środ-
ków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych 
- Fundusz przeciwdziałania 
COVID-19 dla gmin z  prze-
znaczeniem na  inwestycje 
realizowane w  miejscowo-
ściach, w  których funkcjo-
nowały zlikwidowane Pań-
stwowe Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Rolnej.

Walczyli o Złote Pióro 
Burmistrza
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GMINA ROJEWO www.rojewo.pl

Dnia 30.06.2022 podczas 
XL sesji Rady Gminy Roje-
wo radni podjęli uchwałę 
w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Rojewo 
Rafałowi Żurowskiemu 
absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 
2021.

Po przedstawieniu raportu 
o stanie Gminy za rok 2021, 
Wójt Gminy Rojewo Rafał 
Żurowski otrzymał wotum 
zaufania. Następnie po zapo-
znaniu się ze sprawozdaniem 
finansowym, sprawozda-
niem z wykonania budżetu 
za 2021 r., opinią RIO w Byd-
goszczy, opinią Komisji Rewi-

zyjnej Radni Gminy Rojewo
podjęli uchwałę w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.

Przewodnicząca rady
Gminy Rojewo pani Joanna 
Mąka złożyła na ręce włoda-
rza kwiaty wraz z serdecz-
nymi gratulacjami. Wyrazy
uznania przekazał również 
wiceprzewodniczący pan
Adam Wesołowski oraz rad-
ni i sołtysi. Podziękowania
wraz z bukietem kwiatów 
otrzymała także skarbnik
Gminy pani Mirosława Kacz-
marek. Następnie Wójt  po-
dziękował za owocną współ-
pracę radzie, sołtysom,
współpracownikom urzędu
i jednostek podległych Gmi-
nie.

Akcja poboru krwi
W dniu 2.07.2022 r. po raz 
pierwszy w Gminie Rojewo 
odbyła się akcja poboru 
krwi, której celem było 
zwiększenie świadomości 
społecznej dotyczącej 
zapotrzebowania na krew 
oraz zachęcenie mieszkań-
ców naszej gminy do hono-
rowego jej oddawania. 

Na miejscu dostępne było sto-
isko Gminnej Rady kobiet, 

które przygotowało dla wszy-
stkich słodki poczęstunek 
i kawę. Swoje stoisko przygoto-
wało również Medyczno-Spo-
łeczne Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
z Inowrocławia, na którym 
można było wzbogacić wiedzę 
i umiejętności w zakresie bez-
pieczeństwa oraz uczestniczyć 
w zajęciach na symulato-
rze odczuć starczych. Wszyst-
kim zaangażowanym i uczest-
niczącym w akcji serdecznie 
dziękujemy.

Absolutorium dla 
Wójta Gminy Rojewo
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W piątek, 24 czerwca, odby-
ło się spotkanie z Panem Mi-
nistrem – Łukaszem Schre-
iber wraz z uroczystym 
rozdaniem nagród Wójta 
Gminy Rojewo dla uczniów, 
którzy osiągnęli znaczące 
sukcesy w nauce w roku 
szkolnym 2021/2022.

Minister – Pan Łukasz Schreiber 
wraz z Wójtem Gminy Rojewo 
– Panem Rafałem Żurowskim 
i Kierownikiem Samorządowe-

go Zespołu Oświaty i Kultury 
w Rojewie – Panem Bartłomie-
jem Zielińskim wręczyli nagro-
dy dla najlepszych uczniów 

oraz złożyli gratulacje na ręce 
rodziców za trud włożony 
w proces wychowawczy oraz 
życzyli dalszych sukcesów.

W tym roku wyróżnienia 
uzyskali: Julia Błachowicz, 
Małgorzata Konefał, Tomasz 
Wiechecki, Wiktoria Stęp-
niak, Oliwia Woźniak, Wikto-
ria Jankowiak, Emilia Procek, 
Małgorzata Błoch, Julian No-
wak oraz Bartłomiej Sak. Po-
dziękowano również dyrek-
torkom szkół podstawowych 
w Rojewie i Rojewicach – Pani 
Jadwidze Florczak oraz Pani 
Agacie Smolińskiej za wyjąt-
kowe zaangażowanie w pra-
cę na rzecz edukacji uczniów 
z terenu gminy

Nagrody Wójta dla uzdolnionych uczniów

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

W sobotę, 2 lipca w miej-
scowości Leszcze, gmina 
Złotniki Kujawskie odbył 
się V Festiwal Lawendy 
na Kujawach. Miłośnicy 
lawendy i sielskich klima-
tów licznie przybyli by 
podziwiać lawendę  
w pełni jej rozkwitu. 

Organizatorzy zapewnili 
moc atrakcji dla małych i du-
żych: animacje, zabawy dla 
dzieci, alpaki, pokaz zwie-
rząt egzotycznych, warszta-

ty plecenia wianków, lawen-
dowych wrzecion. 

Były też warsztaty flory-
styczne, spotkania z cieka-
wymi ludźmi np. zielarką. 
Festiwalowa scena to stodo-
ła, w której wśród suszących 
się pęczków lawendy goście 
mogli wysłuchać wystę-
pów zespołów śpiewaczych 
Złotniczanki i Kłopacianie, 
a także zespołu folkowego 
Lunove. 

W tym roku Stowarzysze-
nie Lawenda Kujawska po 
raz pierwszy współorgani-
zowało Festiwal z Domem 

Artysty z Inowrocławia, 
dzięki czemu podczas I La-
wendowego Pleneru malar-
sko-fotograficznego powsta-
ły prace, które wciąż można 
podziwiać. 

Wydarzenie wspierała 
przewodnicząca Sejmiku 
Wojewódzkiego pani Elżbie-
ta Piniewska, Krajowa Sieć 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich z programu „Wieś na 
weekend” oraz Gmina Złot-
niki Kujawskie, której Wójt 
pan Witold Cybulski objął 
wydarzenie patronatem ho-
norowym.

Od wielu lat ambasadorem 
kultury Gminy Złotniki 
Kujawskie jest Zespół Śpie-
waczy „Złotniczanki”, który 
odnosi sukcesy na festi-
walach na terenie naszego 
województwa jak również  
w całej Polsce.

W pierwszym półroczu 
osiągnięcia Zespołu prowa-
dzonego przez Panią Iwonę 

Szczepańską – kierownika 
artystycznego przedstawiają 
się następująco: 02.05.2022 
r. II miejsce na VI Festiwalu 
Zespołów Folklorystycznych 
im. Tadeusza Zielińskiego  
w Brześciu Kujawskim. 

To była przygrywka bo już 
25.06.2022 r. „Złotniczanki” 
zajęły I miejsce na 49 Spo-
tkaniach z Folklorem Kujaw 
i Ziemi Dobrzyńskiej w Cie-
chocinku w kategorii zespo-
łów śpiewaczych. Na odpo-

czynek nie było czasu bo już
26.06.2022 r. zespół wystąpił
w Inowrocławiu na XI Ku-
jawskim Festiwalu Pieśni 
Ludowej gdzie również zajął 
I miejsce.

Teraz chwila wypoczynku 
i czas na doskonalenie reper-
tuaru, ponieważ 22-24.09.2022 
r. ruszają Ogólnopolskie Arty-
styczne Spotkania Seniorów
w Międzyzdrojach, gdzie rów-
nież będziemy reprezentowani
przez „Złotniczanki”.
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V Festiwal Lawendy  
na Kujawach

Osiągnięcia Zespołu  
Śpiewaczego „Złotniczanki”
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28 czerwca w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Dąbrowie 
Biskupiej nastąpiło 
uroczyste przekazanie 
sprzętu komputerowe-
go zakupionego przez 
Gminę Dąbrowa Biskupia 
w ramach  Programu 
Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-
2020 Osi Priorytetowej V 
Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia 
REACT-EU działania 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej 
odporności  

na zagrożenia dotycząca 
realizacji projektu granto-
wego „Wsparcie  
dzieci z rodzin popege-
erowskich w rozwoju cy-
frowym – Granty PPGR”

W spotkaniu tym udział
wzięli Wojewoda Kujaw-
sko-Pomorski Mikołaj Bog-
danowicz, Wójt Gminy
Dąbrowa Biskupia Marcin Fi-
lipiak oraz obdarowane dzieci 
i młodzież wraz z rodzicami.
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27 czerwca w siedzibie 
Urzędu Gminy w Dąbro-
wie Biskupiej odbyło się 
spotkanie, na które Wójt 
Gminy Dąbrowa Bisku-
pia Marcin Filipiak wraz 
z Przewodniczącą Rady 
Gminy Dąbrowa Biskupia 
Wiesławą Posadzy zaprosił 
Najlepszych Absolwentów 
Szkół Podstawowych w 
roku szkolnym 2021/2022, 
ich rodziców oraz dyrekto-
rów szkół podstawowych z 
terenu gminy.

W tym roku tytuł i nagrodę 
za szczególne wyniki w na-
uce otrzymali: Dominik Mo-
drzejewski -  Najlepszy Ab-
solwent Szkoły Podstawowej 
im. Pierańskiego Oddziału 
Straży Ludowej w Pieraniu, 
Maria Filipiak - Najlepsza 
Absolwentka Szkoły Pod-
stawowej w Ośniszczewku, 
Oliwia Nowak - Najlepsza 
Absolwentka Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Dąbro-
wie Biskupiej, Paweł Brze-
ziński - Najlepszy Absolwent 
Szkoły Podstawowej im. 
Generała Władysława Sikor-
skiego w Parchaniu.

W spotkaniu udział brały 
Radne Rady Gminy Dąbrowa 
Biskupia wchodzące w skład 
Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Sportu: Aneta Ebekozien, 
Agnieszka Wojciechowska, 
Renata Frontczak.

Wójt Gminy Marcin Fili-
piak wraz z Przewodniczącą 
Rady Gminy Wiesławą Po-
sadzy złożyli gratulacje za-
równo wyróżnionym Absol-
wentom, jak i ich rodzicom, 
życząc wszystkim dalszych 
sukcesów. Podziękowania 
popłynęły również na ręce 
dyrektorów poszczególnych 
szkół.

Nagrody dla najlepszych 
absolwentów

Granty PPGR
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ROZRYWKA

od  8 do 14 lipca

 poniedziałek, 11 lipca

05.10  Przysięga (675) - serial, Turcja
06.00  Wspaniałe stulecie (56) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.30  Okiem wiary (132) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1451) 
08.40  Ranczo (124) - serial
09.40  Komisarz Alex (186) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (250) - serial
11.30  Leśniczówka (557) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (452) - info
12.55  Naczelne (2) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (57) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1276) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (411) 
16.05  Przysięga (676) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4786) 
17.55  Wojenne dziewczyny (6) 
18.55  Jeden z dziesięciu (20) 
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1278) - info
20.30  Leśniczówka (558) - serial
21.05  Bolivar (21) - serial, Kolumbia
22.00  07 zgłoś się (15) - serial
23.25  Krwawy handel sztuką 

- dokument, Francja 2020
00.30  41 dni nadziei - film fabularny, 

USA/Islandia/Hongkong 2018
02.10  Styks - film fabularny, Niemcy/

Austria/Holandia/Malta 2018
03.50  Trzeci oficer (11) - serial
04.40  Notacje (813) - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1568) - serial
06.20  Życie według Świętego 

Jana Pawła II (15) - info
06.35  Życie według Świętego 

Jana Pawła II (3) - info
06.55  Rodzinka.pl (130) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6160) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6160) 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie (6160) 
11.15  Rodzinka.pl (117) - serial
11.50  Rodzinka.pl (118) - serial
12.30  Koło fortuny (1024) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (76) - serial
14.05  Va banque (149) - rozrywka
14.35  Na sygnale (209) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(1) - serial, Austria/Niemcy
16.00  Koło fortuny (1025) - rozrywka
16.35  Familiada (2405) - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (10) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (150) - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (77) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2613) - serial
20.10  Lato w Wietnamie (2) - film 

telewizyjny, Niemcy 2018, 
reż. Sophie Allet-Coche

21.55  Hallo Szpicbródka, czyli ostatni 
występ króla kasiarzy 
- film fabularny, Polska 1978, 
reż. Janusz Rzeszewski, 
Mieczysław Jahoda

23.45  O mnie się nie martw - serial
00.45  W czterech ścianach życia 

- film fabularny, Belgia/
Francja/Liban 2017, 
reż. Philippe van Leeuw

02.25  Valerian i Miasto Tysiąca Planet 
- film fabularny, Francja/
Chiny/Belgia/Niemcy/Emiraty 
Arabskie/USA/Kanada/Nowa 
Zelandia/Singapur/Wielka 
Brytania/Tajlandia 2017

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (165) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (166) 
09.40  Sekrety rodziny (200) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1068) - serial
11.40  Gliniarze (271) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (924) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1050) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (554) - serial
17.40  Sekrety rodziny (260) - serial, 

Polska 2022, reż. Anna Katz, 
Jakub Zańczak, Katarzyna 
Jungowska, Agnieszka 
Mazanek, Piotr Kuciński, 
Tymon Wyciszkiewicz

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.00  Kingsman: Złoty krąg - film 

fabularny, Wielka Brytania/
USA 2017, reż. Matthew 
Vaughn, wyk. Colin Firth, 
Julianne Moore, Taron Egerton

23.10  Diablo. Wyścig o wszystko - 
film fabularny, Polska 2019, 
reż. Daniel Markowicz, Michał 
Otłowski, wyk. Tomasz Włosok, 
Karolina Szymczak, Cezary 
Pazura

01.15  Drużyna A - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2010, 
reż. Joe Carnahan, wyk. Liam 
Neeson, Bradley Cooper, 
Quinton ‚Rampage’ Jackson

03.55  Świat według Kiepskich (219) 
- serial, Polska 2002

04.40  Disco gramy! (5523) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.00  Uwaga! (6814) - info
06.15  Nowa Maja w ogrodzie - info
06.40  Akademia ogrodnika (19) 
06.50  Co za tydzień (1051) - info
07.20  Bunt (11) - serial, Polska 2022
07.55  Tajemnice miłości (24) - serial
09.00  Ten moment (44) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 
10.40  Ukryta prawda (1249) - serial
11.45  Ukryta prawda (1081) - serial
12.55  Tajemnice miłości (25) - serial
14.00  Ukryta prawda (1250) - serial
15.05  Ukryta prawda (1043) - serial
16.10  Ten moment (45) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 
17.55  Ukryta prawda (1082) - serial, 

Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6815) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3455) - serial, 

Polska 2022, wyk. Katarzyna 
Ptasińska, Grzegorz Kwiecień, 
Piotr Ligienza

20.55  Milionerzy (496) - rozrywka
21.35  Wyścig śmierci II - film fabular-

ny, Niemcy/RPA 2010, reż. Roel 
Reiné, wyk. Luke Goss, Ving 
Rhames, Danny Trejo

23.40  Ślub od pierwszego wejrzenia 
00.45  Co za tydzień (1051) - info
01.15  Wewnętrzny wróg (3) - serial, 

USA 2019, reż. Richard J. Lewis, 
wyk. Jennifer Carpenter, Morris 
Chestnut, Raza Jaffrey

02.15  Uwaga! (6815) - info
02.35  Noc magii (1060) - rozrywka
04.00  Kto was tak urządził? 
04.30  Kto was tak urządził? 
05.00  Kto was tak urządził? 
05.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 10 lipca

04.40  Klan (3974) - serial
05.10  Klan (3975) - serial
05.30  Klan (3976) - serial
06.00  Słownik polsko@polski (519) 
06.25  Wojsko-polskie.pl (208) 

- dokument
06.55  Słowo na niedzielę (962) - info
07.00  Msza święta z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie Łagiewnikach 

08.00  Tydzień (879) - info
08.30  Zakochaj się w Polsce (234) 
09.05  Weterynarze z sercem (129) 

- dokument
09.45  Żyje się tylko dwa razy 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Japonia 1967

11.50  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Więcej niż solidarni (2) 
13.15  Naczelne (2) - dokument, 

Wielka Brytania 2020
14.15  Z pamięci (284) - publicystyka
14.25  Przyrodnik na tropie (36) 

- dokument
14.55  Tacy byliśmy (9) - dokument
15.25  Alternatywy 4 - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? (4733) 
18.30  Komisarz Alex (205) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Siatkówka: Liga Narodów FIVB 

mężczyzn - siatkówka
22.00  41 dni nadziei - film fabularny, 

USA/Islandia/Hongkong 2018
23.45  Tomb Raider - film fabularny, 

Wielka Brytania/USA 2018
01.55  Mamuśki mają wychodne 

- film fabularny, USA 2017
03.20  Film dokumentalny 
04.15  Z pamięci (284) - publicystyka
04.20  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2610) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2611) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2612) - serial
07.00  M jak miłość (1651) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie (6159) 
12.00  Paddington 2 - film fabularny, 

Wielka Brytania/Francja/USA/
Chiny/Kanada 2017

14.00  Familiada (2404) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (1024) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 

(11) - rozrywka
16.15  Big Music Quiz (22) - rozrywka
17.05  Lajk! (194) - info
17.30  Rodzinka.pl (266) - serial
18.00  Panorama
18.15  Va banque (149) - rozrywka
18.50  Na sygnale (368) - serial
19.25  Na sygnale (369) - serial
20.00  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki (1) 
21.00  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki (3) 
21.50  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki (4) 
22.40  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki (4) 
- muzyka, Polska 2022, 
reż. Mikołaj Dobrowolski, 
Tomasz Klimek

23.25  9. życie Louisa Draxa 
- film fabularny, Kanada 
2016, reż. Alexandre Aja, 
wyk. Jamie Dornan, Sarah 
Gadon, Aaron Paul

01.25  Wszystko będzie dobrze 
- film fabularny, Polska 2007, 
reż. Tomasz Wiszniewski, wyk. 
Adam Werstak, Robert Więc-
kiewicz, Izabela Dąbrowska

03.20  Tropem zemsty - film 
fabularny, Włochy 2018, 
reż. Enzo Monteleone, 
wyk. Marina Crialesi, 
Vincenzo Ferrera, 
Benjamin Sadler

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.00  Kung Fu Panda 2 - film fabular-

ny, USA/Chiny 2011, reż. 
Jennifer Yuh Nelson, wyk. Jack 
Black, Angelina Jolie, Dustin 
Hoffman

10.55  Pan Popper i jego pingwiny 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Mark Waters, wyk. Jim 
Carrey, Carla Gugino, Angela 
Lansbury

13.00  Dzieciak rządzi - film fabularny, 
USA 2017, reż. Tom McGrath, 
wyk. Alec Baldwin, Miles 
Bakshi, Jimmy Kimmel

15.10  Poszukiwacze zaginionej 
arki - film fabularny, USA 1981, 
reż. Steven Spielberg, wyk. 
Harrison Ford, Karen Allen, 
Paul Freeman

17.40  Nasz nowy dom (217) 
18.50  Wydarzenia
19.25  Program - info
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.00  Kabaret na żywo. Młodzi 

i moralni (93) - rozrywka
22.05  Drużyna A - film fabularny, 

USA/Wielka Brytania 2010, 
reż. Joe Carnahan, wyk. Liam 
Neeson, Bradley Cooper, 
Quinton ‚Rampage’ Jackson

00.45  Jumanji: Przygoda w dżungli 
- film fabularny, USA/Indie/
Kanada/Wielka Brytania/
Australia/Niemcy 2017, 
reż. Jake Kasdan, wyk. Dwayne 
Johnson, Kevin Hart, Jack Black

03.10  Świat według Kiepskich (238) 
- serial, Polska 2003

03.50  Świat według Kiepskich (191) 
- serial, Polska 2000, reż. Okil 
Khamidov

04.40  Disco gramy! (5522) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.20  Uwaga! (6813) - info
05.40  Ukryta prawda (902) 

- serial, Polska 2018, 
reż. Olga Chajdas, Joanna 
Haręża, Teresa Kotlarczyk

06.25  Kuchenne rewolucje 
07.20  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.50  Akademia ogrodnika (18) 
07.55  Ślub od pierwszego wejrzenia 
09.00  Dzień dobry wakacje (6) - info
11.31  Weekendowa metamorfoza 
12.25  Co za tydzień (1051) - info
13.00  Mask Singer (3) - rozrywka
14.25  Alvin i wiewiórki II - film 

fabularny, USA 2009, reż. Betty 
Thomas, wyk. Zachary Levi, 
David Cross, Jason Lee

16.20  Battleship: Bitwa o Ziemię 
- film fabularny, USA/Japonia/
Hongkong 2012, reż. Peter 
Berg, wyk. Taylor Kitsch, Liam 
Neeson, Alexander Skarsgård

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.30  Kronika Speedway Grand Prix 

(6) - magazyn, Polska 2022
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6814) - info
20.00  Władca Pierścieni: Dwie 

wieże - film fabularny, USA/
Nowa Zelandia 2002, reż. Peter 
Jackson, wyk. Elijah Wood, 
Sean Astin, Ian McKellen

23.45  Ouija: Narodziny zła - film 
fabularny, USA/Chiny/Japonia 
2016, reż. Mike Flanagan, 
wyk. Annalise Basso, Elizabeth 
Reaser, Lulu Wilson

01.55  Kuchenne rewolucje 
02.55  Uwaga! (6814) - info
03.15  Noc magii (1059) - rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 
05.10  Kto was tak urządził? 
05.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 9 lipca

05.10  Klan (3972) - serial
05.35  Klan (3973) - serial
06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(924) - info
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.40  Rok w ogrodzie (947) - info
08.05  Rok w ogrodzie extra (246) 
08.20  Wojsko-polskie.pl (208) 

- dokument
08.45  Pełnosprawni (457) - magazyn
09.15  Sprawa dla reportera (858) 

- dokument
10.10  Ziemia widziana z kosmosu (3) 

- dokument, Wielka Brytania/
USA 2019

11.10  Rolnik szuka żony - rozrywka
12.10  Quigley na antypodach - film 

fabularny, USA/Australia 1990
14.10  Z pamięci (283) - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy (322) 
14.55  Serial fabularny - serial
15.50  Alternatywy 4 - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? (4732) 

- rozrywka
18.30  Ojciec Mateusz (335) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1277) - info
20.35  Bolivar (20) - serial, 

Kolumbia 2019
21.30  Angielska robota - film 

fabularny, Wielka Brytania/
USA/Australia 2008

23.35  Towarzysz na życie - film 
fabularny, USA 2012

01.25  Tomb Raider - film fabularny, 
Wielka Brytania/USA 2018

03.25  Gra o koronę - dokument
04.20  Z pamięci (283) - publicystyka
04.25  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2608) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2609) - serial
07.00  M jak miłość (1650) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie (6158) 
11.25  Rodzinny ekspres (237) - info
12.05  Hej, sokoly! - film fabularny, 

Islandia 2018
14.00  Familiada (2403) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (1023) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 

(10) - rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (843) - serial
17.20  Smaki świata po iberyjsku 
17.50  Słowo na niedzielę (962) - info
17.55  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki - kulisy 
(2) - dokument, Polska 2022

18.00  Panorama
18.15  Va banque (148) - rozrywka
18.40  Postaw na milion (288) 
19.30  Lajk! (194) - info
19.50  Siatkówka: Liga Narodów FIVB 

mężczyzn - siatkówka, Polska
20.25  Siatkówka: Liga Narodów FIVB 

mężczyzn - siatkówka, Polska
20.55  Siatkówka: Liga Narodów FIVB 

mężczyzn - siatkówka, Polska
21.20  Siatkówka: Liga Narodów FIVB 

mężczyzn - siatkówka, Polska
21.45  Studio Ligi Narodów FIVB 

mężczyzn - magazyn, Polska 
2022

22.20  Hity wszech czasów (44) 
- muzyka, Polska 2022

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

01.10  Błękitna głębia II: Rafa 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Stephen Herek

02.50  9. życie Louisa Draxa - film 
fabularny, Kanada 2016

04.45  Rodzinka.pl (121) - serial
05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.50  Karate Kid 2 - film fabularny, 

USA 1986
10.10  Ewa gotuje (356) - info
10.40  Bogate dzieciaki bez kasy (2) 
11.40  Bogaty dom - biedny dom 

(57) - dokument
12.45  Śluby gwiazd (14) - dokument
13.10  Dr Emma (4) - dokument
13.40  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (92) - dokument
14.10  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (93) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (68) - dokument
16.15  Więzienie (69) - dokument
16.45  Więzienie (70) - dokument
17.15  Więzienie (71) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (247) 
18.15  Chłopaki do wzięcia (248) 
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy (253) 
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Jumanji: Przygoda w dżungli 

- film fabularny, USA/Indie/
Kanada/Wielka Brytania/
Australia/Niemcy 2017, reż. 
Jake Kasdan, wyk. Dwayne 
Johnson, Kevin Hart, Jack Black

22.45  Obcy kontra Predator - film fa-
bularny, USA/Wielka Brytania/
Czechy/Kanada/Niemcy 2004, 
reż. Paul W.S. Anderson, wyk. 
Sanaa Lathan, Raoul Bova, 
Lance Henriksen

00.55  Szalony lot - film fabularny, 
Wielka Brytania/Rumunia/
USA 2007, reż. Michael Keusch, 
wyk. Steven Seagal, Steve 
Toussaint, Angus MacInnes

03.00  Świat według Kiepskich (195) 
03.45  Świat według Kiepskich (230) 
04.40  Disco gramy! (5521) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Uwaga! (6812) - info
06.05  Ukryta prawda (901) - serial
06.55  Kuchenne rewolucje 
07.50  Wymarzone ogrody - info
08.25  Polowanie na ogród - doku-

ment, Polska 2022
09.00  Dzień dobry wakacje (5) - info
11.30  Na Wspólnej (3451-3454) 

- serial, Polska 2022, wyk. 
Grzegorz Kwiecień, Katarzyna 
Ptasińska, Piotr Ligienza, 
Michał Mikołajczak, Dariusz 
Niebudek, Jacek Kawalec, 
Paulina Chapko, Jakub We-
sołowski, Maja Oświecińska, 
Kacper Łukasiewicz, Grażyna 
Wolszczak, Ewa Gawryluk

13.25  LEGO Masters - rozrywka
14.30  MasterChef Junior - rozrywka
16.10  Kobieta na krańcu świata 
16.45  Wymarzone ogrody - info
17.20  Zełenski - człowiek, który 

przeciwstawił się Putinowi 
- dokument, Wielka Brytania 
2022, reż. Daniel Smith, Laura 
Stevens

17.55  Kuchenne rewolucje 
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6813) - info
20.00  Ciekawy przypadek Benjamina 

Buttona - film fabularny, USA 
2008, reż. David Fincher, wyk. 
Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda 
Swinton

23.25  American Pie: wesele - film 
fabularny, USA/Niemcy 2003, 
reż. Jesse Dylan

01.30  Kuchenne rewolucje 
02.35  Uwaga! (6813) - info
02.50  Noc magii (1058) - rozrywka
04.15  Kto was tak urządził? 
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.15  Przysięga (674) - serial, Turcja
06.00  Wspaniałe stulecie (55) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.30  Agape (216) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1450) 
08.35  Ranczo (123) - serial
09.35  Komisarz Alex (185) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (249) - serial
11.25  Okrasa łamie przepisy (321) 
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (464) - info
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (2) - dokument, USA 2018
14.00  Wspaniałe stulecie (56) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1275) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (410) 
16.05  Przysięga (675) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4783) 
17.55  Wojenne dziewczyny (5) 
18.55  Jeden z dziesięciu (19) 
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1276) - info
20.35  Bolivar (19) - serial, Kolumbia
21.30  Nie lubię poniedziałku - film 

fabularny
23.25  Żyje się tylko dwa razy - film 

fabularny, Wielka Brytania/
Japonia 1967

01.30  Pompeje - film fabularny
03.15  S.W.A.T. - jednostka specjalna 

(38) - serial, USA 2019
04.10  Ja wam pokażę! (13) - serial
04.55  Przerwa w nadawaniu

04.55  Na sygnale (164) - serial
05.30  M jak miłość (1567) - serial
06.25  Anna Dymna - spotkajmy się 

(256) - dyskusja
06.55  Rodzinka.pl (129) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6157) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6157) 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie (6157) 
11.20  Smaki świata - pośród mórz 

(5) - info
11.50  Rodzinka.pl (116) - serial
12.30  Koło fortuny (1021) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (75) - serial
14.05  Va banque (145) - rozrywka
14.35  Na sygnale (208) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny (1022) - rozrywka
16.35  Familiada (2402) - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (9) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (146) - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (76) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2612) - serial
20.10  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki 
21.15  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki 
- muzyka, Polska 2021

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

23.25  Tropem zemsty - film 
fabularny, Włochy 2018, 
reż. Enzo Monteleone, 
wyk. Marina Crialesi, Vincenzo 
Ferrera, Benjamin Sadler

01.25  Pan Mądraliński - film 
fabularny, Francja 2018

03.10  Strażnik dzikiej przyrody 
- serial, Niemcy 2018

04.50  Rodzinka.pl (119) - serial
05.15  Rodzinka.pl (120) - serial
05.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (163) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (164) 
09.40  Sekrety rodziny (199) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1067) - serial
11.40  Gliniarze (270) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja (4941) - info
13.40  Trudne sprawy (923) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1049) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (553) - serial, Polska
17.40  Sekrety rodziny (259) - serial, 

Polska 2022, reż. Anna Katz, 
Jakub Zańczak, Katarzyna 
Jungowska, Agnieszka 
Mazanek, Piotr Kuciński, 
Tymon Wyciszkiewicz

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.00  Dzieciak rządzi - film fabularny, 

USA 2017, reż. Tom McGrath, 
wyk. Alec Baldwin, Miles 
Bakshi, Jimmy Kimmel

22.10  Geneza planety małp - film 
fabularny, USA/Wielka Bryta-
nia/Kanada 2011, reż. Rupert 
Wyatt, wyk. James Franco, 
Andy Serkis, Freida Pinto

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

02.55  Świat według Kiepskich (193) 
03.45  Świat według Kiepskich (199) 

- serial, Polska 2000, 
reż. Okil Khamidov

04.40  Disco gramy! (5520) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! (6811) - info
06.20  Na Wspólnej (3454) - serial
06.50  Milionerzy (495) - rozrywka
07.20  Bunt (10) - serial, Polska 2022
07.55  Tajemnice miłości (23) - serial
09.00  Ten moment (43) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 
10.40  Ukryta prawda (1248) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1080) - serial
12.55  Tajemnice miłości (24) - serial, 

Polska 2021
14.00  Ukryta prawda (1249) - serial, 

Polska 2021, wyk. Agnieszka 
Czekańska

15.05  Ukryta prawda (1042) - serial, 
Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

16.10  Ten moment (44) - serial, 
Polska 2021

16.45  Kuchenne rewolucje 
17.55  Ukryta prawda (1081) - serial, 

Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! (6812) - info
20.00  Battleship: Bitwa o Ziemię 

- film fabularny, USA/Japonia/
Hongkong 2012, reż. Peter 
Berg, wyk. Taylor Kitsch, Liam 
Neeson, Alexander Skarsgård

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

02.35  Kuba Wojewódzki - talk show, 
Polska 2021

03.35  Uwaga! (6812) - info
03.55  Noc magii (1057) - rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.10  Przysięga (678) - serial, Turcja
06.00  Wspaniałe stulecie (59) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary (24) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1454) 
08.40  Ranczo (127) - serial
09.40  Komisarz Alex (189) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (253) - serial
11.30  Leśniczówka (560) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  To się opłaca (160) - info
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (5) - dokument, USA 2018
14.00  Wspaniałe stulecie (60) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1280) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (414) 
16.05  Przysięga (679) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4789) 
17.55  Wojenne dziewczyny (9) 
18.55  Jeden z dziesięciu (2) 
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1281) - info
20.30  Leśniczówka (561) - serial
21.05  Bolivar (24) - serial, Kolumbia
21.55  Sprawa dla reportera (859) 
22.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(231) - info
23.35  Magazyn kryminalny 997 (150)
00.30  Wyjście awaryjne - film 

fabularny
02.10  Glina (16) - serial
03.05  Sprawa dla reportera (859) 
04.00  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(231) - info
04.25  Notacje (924) - dokument

05.00  Na sygnale (168) - serial
05.30  M jak miłość (1571) - serial
06.25  Smaki świata po iberyjsku 
06.55  Rodzinka.pl (133) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie - pobud-

ka (6163) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6163) 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie (6163) 
11.15  Z polskiej ziemi - dokument
11.50  Rodzinka.pl (123) - serial
12.30  Koło fortuny (1028) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (79) - serial
14.05  Va banque (152) - rozrywka
14.35  Na sygnale (212) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(4) - serial, Austria/Niemcy
16.00  Koło fortuny (1029) - rozrywka
16.35  Familiada (2409) - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (13) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (153) - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (80) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2616) - serial
20.10  Prezydencka córka - film 

fabularny, USA 2004, reż. 
Forest Whitaker, wyk. Katie 
Holmes, Marc Blucas, Ameriie

22.05  Sanctum - film fabularny, 
Australia/USA 2011, reż. 
Alister Grierson, wyk. Richard 
Roxburgh, Ioan Gruffudd, 
Rhys Wakefield

00.10  Dzień Bastylii - film fabularny, 
USA/Francja/Luksemburg/
Wielka Brytania/Niemcy/
Belgia/Chiny 2016, reż. James 
Watkins

01.50  Ona to on - film fabularny, 
USA/Kanada 2006, 
reż. Andy Fickman

03.50  Gomorra (19) - serial, 
Włochy/Niemcy 2015

04.45  Rodzinka.pl - serial, Polska
05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (171) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (172) 
09.40  Sekrety rodziny (203) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1071) - serial
11.40  Gliniarze (274) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (927) - serial, 

Polska 2020, reż. Patryk Jurek
14.40  Dlaczego ja? (1053) - serial, 

Polska 2021, reż. Katarzyna 
Jungowska

15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (557) - serial, Polska
17.40  Sekrety rodziny (263) - serial, 

Polska 2022, reż. Anna Katz, 
Jakub Zańczak, Katarzyna 
Jungowska, Agnieszka 
Mazanek, Piotr Kuciński, 
Tymon Wyciszkiewicz

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Pretty Woman - film fabularny, 

USA 1990, reż. Garry Marshall, 
wyk. Julia Roberts, Richard 
Gere, Ralph Bellamy

22.45  Mój chłopak się żeni 
- film fabularny, USA 1997, 
reż. P.J. Hogan, wyk. Julia 
Roberts, Dermot Mulroney, 
Cameron Diaz

01.00  Tamte dni, tamte noce - film 
fabularny, Włochy/Francja/
USA/Brazylia 2017, reż. Luca 
Guadagnino, wyk. Armie 
Hammer, Timothée Chalamet, 
Michael Stuhlbarg

03.50  Świat według Kiepskich (184) 
04.40  Disco gramy! (5526) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! (6817) - info
06.20  Na Wspólnej (3457) - serial
06.50  Milionerzy (498) - rozrywka
07.20  Bunt (14) - serial, Polska 2022
07.55  Tajemnice miłości (27) - serial
09.00  Ten moment (47) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 
10.40  Ukryta prawda (1252) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1084) - serial
12.55  Tajemnice miłości (28) - serial
14.00  Ukryta prawda (1253) - serial
15.05  Ukryta prawda (1046) - serial
16.10  Ten moment (48) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 
17.55  Ukryta prawda (1085) - serial, 

Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6818) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3458) - serial, 

Polska 2022, wyk. Patrycja To-
pajew, Przemysław Sadowski, 
Katarzyna Ptasińska

20.55  Milionerzy (499) - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Gruby i chudszy - film 

fabularny, USA 1996, reż. Tom 
Shadyac, wyk. Eddie Murphy, 
Jada Pinkett Smith, James 
Coburn

00.45  Za szybcy, za wściekli - film 
fabularny, USA/Niemcy 2003, 
reż. John Singleton, wyk. Paul 
Walker, Tyrese Gibson, Eva 
Mendes

03.05  Uwaga! (6818) - info
03.25  Noc magii (1063) - rozrywka
04.50  Kto was tak urządził? 
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.10  Przysięga (677) - serial, Turcja
06.00  Wspaniałe stulecie (58) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.30  Rodzinny ekspres (237) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1453) 
08.40  Ranczo (126) - serial
09.40  Komisarz Alex (188) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (252) - serial
11.30  Leśniczówka (559) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra (246) 
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (4) - dokument, USA 2018
14.00  Wspaniałe stulecie (59) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1279) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (413) 
16.05  Przysięga (678) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4788) 
17.55  Wojenne dziewczyny (8) 
18.55  Jeden z dziesięciu (1) 
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1280) - info
20.30  Leśniczówka (560) - serial
21.05  Bolivar (23) - serial, Kolumbia
22.00  07 zgłoś się (17) - serial
23.25  Ukraińcy (3) - dokument
00.25  Zabójcze urodziny - film 

telewizyjny, USA 2020
02.00  Nieuchwytny - film fabularny
03.45  Wojsko-polskie.pl (208) 
04.05  Afryka: miliony za przemyt 

ludzi - dokument
04.35  Notacje (986) - dokument

05.00  Na sygnale (167) - serial
05.30  M jak miłość (1570) - serial
06.25  Pożyteczni.pl (253) - info
06.55  Rodzinka.pl (132) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6162) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6162) 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie (6162) 
11.15  Rodzinka.pl (121) - serial
11.50  Rodzinka.pl (122) - serial
12.30  Koło fortuny (1026) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (78) - serial
14.05  Va banque (151) - rozrywka
14.35  Na sygnale (211) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(3) - serial, Austria/Niemcy
16.00  Koło fortuny (1028) - rozrywka
16.35  Familiada (2408) - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (12) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (152) - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (79) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2615) - serial
20.10  Hallo Szpicbródka, czyli 

ostatni występ króla kasiarzy 
- film fabularny, Polska 1978, 
reż. Janusz Rzeszewski, 
Mieczysław Jahoda, wyk. 
Piotr Fronczewski, Gabriela 
Kownacka, Ewa Wiśniewska

22.00  Strażnik dzikiej przyrody (3) 
- serial, Niemcy 2020

23.45  Medyceusze - władcy Florencji 
(2) - serial, Włochy/Wielka 
Brytania/Francja 2018

00.55  Tacy po prostu jesteśmy 
- dokument, Estonia/Finlandia 
2018, reż. Johan Karrento

02.25  Archiwista (6) - serial, Polska 
2019, reż. Maciej Żak

03.25  Ukryte zamiary - film fabu-
larny, USA 2018, reż. Devon 
Downs, Kenny Gage

04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (169) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (170) 
09.40  Sekrety rodziny (202) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1070) - serial
11.40  Gliniarze (273) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (926) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1052) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (556) - serial
17.40  Sekrety rodziny (262) - serial, 

Polska 2022, reż. Anna Katz, 
Jakub Zańczak, Katarzyna 
Jungowska, Agnieszka 
Mazanek, Piotr Kuciński, 
Tymon Wyciszkiewicz

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.00  Duże dzieci - film fabularny, 

USA 2010, reż. Dennis Dugan, 
wyk. Adam Sandler, Kevin 
James, Chris Rock

22.15  Brzydka prawda - film fabu-
larny, USA 2009, reż. Robert 
Luketic, wyk. Katherine Heigl, 
Gerard Butler, Bree Turner

00.35  Więzień labiryntu: Próby ognia 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. Wes Ball, wyk. Dylan 
O’Brien, Kaya Scodelario, 
Thomas Brodie-Sangster

04.15  Świat według Kiepskich (215)
- serial, Polska 2001, reż. Okil 
Khamidov, wyk. Andrzej 
Grabowski, Marzena Kipiel-
-Sztuka, Bartosz Żukowski

04.40  Disco gramy! (5525) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! (6816) - info
06.20  Na Wspólnej (3456) - serial
06.50  Milionerzy (497) - rozrywka
07.20  Bunt (13) - serial, Polska 2022
07.55  Tajemnice miłości (26) - serial, 

Polska 2021
09.00  Ten moment (46) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 
10.40  Ukryta prawda (1251) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1083) - serial
12.55  Tajemnice miłości (27) - serial
14.00  Ukryta prawda (1252) - serial
15.05  Ukryta prawda (1045) - serial
16.10  Ten moment (47) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 
17.55  Ukryta prawda (1084) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6817) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3457) - serial, 

Polska 2022, wyk. Michał 
Mikołajczak, Dariusz Niebudek, 
Patrycja Topajew

20.55  Milionerzy (498) - rozrywka
21.35  Za szybcy, za wściekli 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2003, reż. John Singleton, 
wyk. Paul Walker, Tyrese 
Gibson, Eva Mendes

23.45  Seks w wielkim mieście II 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Michael Patrick King, 
wyk. Sarah Jessica Parker, 
Kristin Davis, Cynthia Nixon

02.50  Wewnętrzny wróg (3) - serial, 
USA 2019, reż. Richard J. Lewis, 
wyk. Jennifer Carpenter, 
Morris Chestnut, Raza Jaffrey

03.50  Uwaga! (6817) - info
04.10  Noc magii (1062) - rozrywka
05.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 12 lipca

05.10  Przysięga (676) - serial, Turcja
06.00  Wspaniałe stulecie (57) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.30  Kościół z bliska (514) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1452) 
08.40  Ranczo (125) - serial
09.40  Komisarz Alex (187) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (251) - serial
11.30  Leśniczówka (558) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (437) - info
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (3) - dokument, USA 2018
14.00  Wspaniałe stulecie (58) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1278) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (412) 
16.05  Przysięga (677) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4787) 
17.55  Wojenne dziewczyny (7) 
18.50  Jeden z dziesięciu (21) 
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1279) - info
20.30  Leśniczówka (559) - serial
21.05  Bolivar (22) - serial, Kolumbia
22.00  07 zgłoś się (16) - serial
23.25  Ocaleni (12) - talk show
00.30  U.S. Seals - film fabularny, USA
02.05  Lato w stadninie - film 

fabularny, Niemcy 2019
03.50  Żyć pełnią życia - dokument, 

USA 2018
04.45  Notacje (882) - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (166) - serial
05.35  M jak miłość (1569) - serial
06.25  25 lat Redakcji Ekumenicznej 
06.55  Rodzinka.pl (131) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6161) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6161) 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie (6161) 
11.15  Rodzinka.pl (119) - serial
11.50  Rodzinka.pl (120) - serial
12.30  Koło fortuny (1025) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (77) - serial
14.05  Va banque (150) - rozrywka
14.35  Na sygnale (210) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(2) - serial, Austria/Niemcy
16.00  Koło fortuny (1026) - rozrywka
16.35  Familiada (2407) - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (11) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (151) - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (78) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2614) - serial
20.10  Dzień Bastylii - film fabularny, 

USA/Francja/Luksemburg/
Wielka Brytania/Niemcy/
Belgia/Chiny 2016

21.55  Valerian i Miasto Tysiąca Planet 
- film fabularny, Francja/
Chiny/Belgia/Niemcy/Emiraty 
Arabskie/USA/Kanada/Nowa 
Zelandia/Singapur/Wielka 
Brytania/Tajlandia 2017

00.20  Camino Polonia - dokument, 
Polska 2021, reż. Szymon 
Oślizło

01.25  Lato w Wietnamie (2) - film 
telewizyjny, Niemcy 2018, 
reż. Sophie Allet-Coche

03.10  Zabójcze samoloty - doku-
ment, Wielka Brytania 2020, 
reż. Jonathan Coffey

03.55  Rodzinka.pl - serial, Polska
04.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (167) 
09.10  Malanowski i Partnerzy (168) 
09.40  Sekrety rodziny (201) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1069) - serial
11.40  Gliniarze (272) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (925) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1051) - serial, 

Polska 2021, reż. Katarzyna 
Jungowska

15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (555) - serial, Polska 

2021, reż. Piotr Kuciński, 
wyk. Ewelina Ruckgaber, 
Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier

17.40  Sekrety rodziny (261) - serial, 
Polska 2022, reż. Anna Katz, 
Jakub Zańczak, Katarzyna 
Jungowska, Agnieszka 
Mazanek, Piotr Kuciński, 
Tymon Wyciszkiewicz

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Więzień labiryntu: Próby ognia 

- film fabularny, USA 2015, 
reż. Wes Ball, wyk. Dylan 
O’Brien, Kaya Scodelario, 
Thomas Brodie-Sangster

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

01.25  Kingsman: Złoty krąg - film 
fabularny, Wielka Brytania/
USA 2017, reż. Matthew 
Vaughn, wyk. Colin Firth, 
Julianne Moore, Taron Egerton

04.40  Disco gramy! (5524) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! (6815) - info
06.20  Na Wspólnej (3455) - serial
06.50  Milionerzy (496) - rozrywka
07.20  Bunt (12) - serial, Polska 2022
07.55  Tajemnice miłości (25) - serial
09.00  Ten moment (45) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 
10.40  Ukryta prawda (1250) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1082) - serial
12.55  Tajemnice miłości (26) - serial
14.00  Ukryta prawda (1251) - serial
15.05  Ukryta prawda (1044) - serial
16.10  Ten moment (46) - serial, 

Polska 2021
16.45  Kuchenne rewolucje 
17.55  Ukryta prawda (1083) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6816) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3456) - serial, 

Polska 2022, wyk. Łukasz 
Konopka, Grażyna Wolszczak, 
Michał Mikołajczak

20.55  Milionerzy (497) - rozrywka
21.35  Stan gry - film fabularny, 

Wielka Brytania/USA/Francja 
2009, reż. Kevin Macdonald, 
wyk. Russell Crowe, Ben 
Affleck, Rachel McAdams

00.05  Kuba Wojewódzki - talk show, 
Polska 2021

01.10  Zabójcza broń - serial, USA 
2018, reż. John Behring, 
wyk. Damon Wayans, Clayne 
Crawford, Jordana Brewster

02.15  Uwaga! (6816) - info
02.35  Noc magii (1061) - rozrywka
04.00  Kto was tak urządził? 
04.30  Kto was tak urządził? 
05.05  Kto was tak urządził? 
05.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

MELODRAMAT 12

Ciekawy przypadek 
Benjamina Buttona
THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON,  

USA 2008

Opowieść o człowieku, który rodzi 
się jako starzec, a wraz z upływem 
czasu młodnieje. Gdy bohater poznaje 
kobietę swego życia, proces niebywałej 
przemiany prowadzi do rozpadu 
związku.

CZAS TRWANIA: 166 MINUT

REŻYSERIA: DAVID FINCHER

8 
OCENA 

REDAKCJI

FILM ANIMOWANY 7

Dzieciak rządzi
THE BOSS BABY, USA 2017

Tim ma 7 lat, gdy na świecie pojawia 
się jego brat. Próbuje odzyskać 
dotychczasowy status w rodzinie,  
lecz poznaje tajemny spisek,  
w którego centrum jest niedawno 
urodzony malec. 

CZAS TRWANIA: 97 MINUT

REŻYSERIA: TOM MCGRATH

8 
OCENA 

REDAKCJI

FILM FANTASTYCZNY 12

Władca Pierścieni: 
Dwie wieże
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS,  

USA/NOWA ZELANDIA 2002

Drużyna Pierścienia została rozbita. 
Boromir nie żyje, Merry i Pippin trafili 
do niewoli, a Aragorn, Legolas i Gimli 
ruszyli im z odsieczą. Mimo przeszkód 
Frodo Baggins i Samwise Gamgee 
podążają do Mordoru.

CZAS TRWANIA: 179 MINUT

REŻYSERIA: PETER JACKSON

7 
OCENA 

REDAKCJI

NIEDZIELA 10.07.2022

20:00 
SOBOTA 09.07.2022

20:00 
PIĄTEK 08.07.2022

20:00 
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NOWA WYSTAWA W BIBLIOTECE 
28 czerwca w Saloniku Lite-

racko-Artystycznym Biblioteki 
Miejskiej w Inowrocławiu 

otwarto wystawę „Utracone 
oblicza”. Przygotowana przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego ekspozy-
cja, przybliżająca tematykę 

polskich strat wojennych, sta-
nowi jedynie niewielką ich 

część. Mimo trwających poszu-
kiwań nadal wiele obrazów, 
rzeźb, przedmiotów użytko-
wych oraz książek, pozostaje 

zaginionych. Uczestnikom 
wernisażu zaprezentowano 

także krótki filmik poświęcony 
jednemu z zaginionych dzieł – 

„Autoportretowi” Annibale 
Carracciego. Na zakończenie, 
na zwiedzających wystawę 

czekały upominki przygoto-
wane przez Ministerstwo, 
wśród których znalazły się 
m.in. albumy Dzieła Utra-

cone/Dzieła Odzyskane, para-
solki czy notesy. „Utracone ob-

licza” można oglądać  
do 31 sierpnia w godzinach 

otwarcia Biblioteki Miejskiej. 
Wstęp jest wolny. 

 
CAFE SENIOR 

W ostatnim przed wakacyjną 
przerwą Cafe Senior nadal go-
ścił temat podróży. Rozmowa 
toczyła się wokół wycieczek 

do Finlandii i Szwecji. Uczest-
nicy opowiadali o muzeach, 

parkach i zabytkach w Sztokhol-
mie i Helsinkach. Wysłuchali 

także opowieści o Toskanii, We-
ronie i Padwie. Zdjęcia i prezen-
tacja multimedialna uatrakcyj-

niły spotkanie. Następne we 
wrześniu w filii nr 4 Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Poprzecznej 

29 w Inowrocławiu.  
 

WAKACYJNA PROPOZYCJA 
Biblioteka Miejska ma dla naj-

młodszych kolejną ciekawą 
propozycję. Chciałbyś zatrzy-
mać odrobinę lata, a nie wiesz 
jak to zrobić? Nic prostszego - 
razem z pracownią kreatywną 
„Craft Room” stworzysz wyjąt-
kowe pudełko. Wykonane me-
todą scrapbookingu będzie nie 
tylko świetną ozdobą, ale też 
idealnym miejscem na waka-
cyjne skarby. Książnica zapra-

sza dzieci 12 lipca o godz. 
11 do „Tajemniczego Ogrodu”, 

przy ul. Jana Kilińskiego 16. 

                            KRÓTKO 

10 lipca w godz. 10-16 w Ino-
wrocławiu na parkingu 
przy basenie „Delfin” zapar-
kuje mobilny gabinet gine-
kologiczny, w którym każda 
kobieta będzie mogła bez-
płatnie wykonać komplet 
badań ginekologicznych. 

Akcja zrealizowana zostanie 
w ramach czwartej edycji ogól-
nopolskiej kampanii spo-
łeczno-edukacyjnej „W kobie-
cym interesie”. Hasłem tego-
rocznej odsłony jest „Nie wy-
kluczamy, badamy w kobiecym 
interesie”, a działania adreso-
wane są do wszystkich kobiet, 
ale szczególnie do tych z niepeł-
nosprawnościami. 

W ramach kampanii, jak 
co roku, zrealizowana zostanie 
akcja konsultacji z szerokim 
bezpłatnym pakietem badań 
ginekologicznych (badanie 
piersi, USG ginekologiczne, cy-
tologia oraz test na obecność 
wirusa HPV).  

Ponieważ 64 procent ko-
biet z niepełnosprawnościami 
przyznaje, że zdarzyło im się 
zrezygnować z wizyty przede 
wszystkim ze względu na brak 
dostosowania infrastruktury 
budynku lub odpowiedniego 

wyposażenia gabinetu gineko-
logicznego, w ramach kampa-
nii stworzono mobilny gabinet 
ginekologiczny. 

Zgodnie z ideą kampanii 
będzie dostosowany do potrzeb 
kobiet z różnymi niepełno-
sprawnościami (m.in. ruchu, 
wzroku czy słuchu): podnośnik 

i wózek rehabilitacyjny, odpo-
wiednia przestrzeń manew-
rowa, opieka przeszkolonego 
personelu pomocniczego, 
w tym asystenta medycznego, 
tłumacz polskiego języka migo-
wego (online), niezbędne doku-
menty i formularze przetłuma-
czone na alfabet Braille’a, nie-

zbędne dokumenty i formularze 
przetłumaczone na polski język 
migowy, pętla indukcyjna. 

Organizatorzy zapraszają 
wszystkie chętne kobiety, bez 
względu na wiek, miejsce za-
mieszkania, narodowość czy 
stopień niepełnosprawności. 
Szczegółowe informacje 

na stronie www.wkobiecymin-
teresie.pl. Zapisy przyjmowane 
będą na miejscu w dniu bada-
nia. Pacjentki posiadające aktu-
alne orzeczenie o niepełno-
sprawności mogą zapisywać się 
również mailowo pod adresem 
wki@zdrowa-ona.pl i poprzez 
SMS - tel. 604 217 257.              (DM)                       

AKCJA BEZPŁATNYCH BADAŃ

FO
T.

 N
AD
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ŁĄ

N
E

Lato w pełni - spędzającym ten 
czas nad wodą przypomi-
namy o zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa. Zachęcamy 
do pobrania aplikacji „Ratu-
nek”, która umożliwia precy-
zyjną lokalizację osoby po-
szkodowanej i szybką pomoc 
służb WOPR. Numer alar-
mowy nad wodą: 601 100 100. 

- Wielu turystów wypoczywa-
jących nad jeziorami i rzekami 
naszego regionu nie zna nazw 
poszczególnych zbiorników 
wodnych. W sytuacji, gdy zmu-
szeni są wezwać pomoc, nie za-
wsze potrafią określić miejsce, 
w którym się znajdują. Aplika-
cja „Ratunek” umożliwia zloka-
lizowanie poszkodowanej oso -

by z dokładnością do 3 metrów 
– podkreśla Maciej Banachow-
ski, prezes Kujawsko-Pomor-
skiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

Bezpłatna aplikacja „Ra-
tunek” (na telefony komór-
kowe z systemami operacyj-
nymi Android i iOS, wyposa-
żone w GPS) w sytuacji zagro-
żenia życia lub zdrowia umoż-
liwia szybki kontakt poszko-
dowanego z WOPR.  

Zgłoszenia z naszego wo-
jewództwa na numer alar-
mowy nad wodą (601 100 100) 
przyjmuje Wojewódzkie Cen-
trum Koordynacji Ratownictwa 
Wodnego w Kruszwicy. Połą-
czenia odbierane są 24 godziny 
na dobę przez cały rok.          (DM)                       

POBIERZ APLIKACJĘ  
RATUJĄCĄ ŻYCIE
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1343 - miasto Inowrocław  

znalazło się wśród gwarantów 
traktatu kaliskiego, zawartego 
między Kazimierzem Wielkim 

a Krzyżakami. 
1868 - powstało Kółko Rolnicze 

w Chełmcach. 
9  LIPCA 

1807 - Kujawy inowrocławskie 
znalazły się w granicach Księ-

stwa Warszawskiego. 
1946 - we Wrocławiu zmarł 
prof. Adam Hannytkiewicz  
(ur. 1887), artysta-malarz,  

wybitny kolorysta. W latach 
1919-1921 uczył rysunku w ino-

wrocławskim gimnazjum. 
2010 - zmarł Piotr Milchert  

(ur. 1936), inżynier zootech-
nik, fotografik, działacz kultu-
ralny, długoletni prezes Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Ino-

wrocławiu. 
10  LIPCA 

1887 - powstało Kółko Rolnicze 
w Kruszwicy. 

1930 - w Ostrzeszowie zmarł 
ks. Michał Perliński (ur. 1842 

w Inowrocławiu), duszpa-
sterz, pisarz i publicysta, ba-
dacz dziejów ziemi ostrze-

szowskiej. 
11  LIPCA 

1961 - zmarł Wiktor Jankowski 
(ur. 1887), drogista, właściciel 
znanej w Inowrocławiu droge-

rii „Wiktoria”. 
1978 - przy Katedrze Archeolo-
gii Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu powo-
łano Zespół Badań Kujaw, 
na czele którego stanęła  

doc. dr hab. Aleksandra Cofta-
Broniewska. 

12  LIPCA 
1914 - urodził się Bogdan Snar-

ski, w latach 1953-1971 na-
czelny lekarz Uzdrowiska Ino-
wrocław, twórca pierwszego 
w Polsce sanatorium geria-
trycznego. Zmarł w 1976 r. 

13  LIPCA 
1282 - Szadłowice stały się 

własnością biskupstwa wło-
cławskiego. 

1666 - pod Mątwami rozegrała 
się wielka bitwa, w której roko-
szanie Jerzego Lubomirskiego 
rozbili przeprawiające się aku-

rat przez Noteć wojska króla 
Jana Kazimierza. W nadnotec-
kich bagnach zginęło kilka ty-

sięcy polskich żołnierzy. 
1929 - w Kruszwicy zmarł Ro-
man Marcinkowski (ur. 1847), 
aptekarz, działacz społeczny. 

W 1919 r. został pierwszym 
polskim burmistrzem nadgo-

plańskiego grodu. 
14  LIPCA 

1966 - w Moskwie zakończyły 
się mistrzostwa świata w akro-
bacji samolotowej. Polskę re-

prezentował mistrz kraju Stani-
sław Akerman z Inowrocławia. 

2005 - rekord Aeroklubu Ku-
jawskiego w długości lotu szy-
bowcowego (720 kilometrów) 

uzyskał Jędrzej Skłodowski 
(ur. 1983), późniejszy repre-

zentant Polski i mistrz Europy 
w klasie światowej.

                KALENDARIUM 

Już 16 lipca inowrocławski 
Rynek zamieni się w niezwy-
kłe kolorowe i pełne atrakcji 
miejsce na mapie miasta. 

Tego dnia organizatorzy zapra-
szają wszystkich mieszkańców 
do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji Art Ino Festiwal.  

Parasolki na „Królówce”, 
żywe rzeźby, pokazy magii, po-
kazy kuglarsko-cyrkowe, balo-
nowe show – to tylko niektóre 
z atrakcji przygotowanych 
w ramach imprezy. 

Od czwartku (14 lipca) 
deptak w centrum miasta bę-
dzie zdobić instalacja barw-
nych parasolek. Taki wystrój 
stał się symbolem Art Ino Fe-
stiwal. 

- Ten festiwal to najbar-
dziej kolorowe wydarzenie, od-
bywające się każdego roku 
w Inowrocławiu, które wpisane 
jest już na stałe do kalendarza 
imprez. Nie wyobrażamy sobie 
lata bez kolorowych parasolek 
na Królówce. Każdego roku 
czekam na udostępniane przez 
mieszkańców i gości zdjęcia, 

które pokazują urok Inowrocła-
wia i potwierdzają, że jest tu 
pięknie – mówi prezydent Ino-
wrocławia Ryszard Brejza. 

Impreza rozpocznie się 
w sobotę (16 lipca) o godzinie 

16.00. Tego dnia na uczestni-
ków wydarzenia będzie czekać 
mnóstwo atrakcji, konkursów 
i zabaw.  

Nie zabraknie także stano-
wisk z malowaniem twarzy 

i włosów, a także pleceniem 
warkoczyków.  

Podczas całego wydarze-
nia uczestnikom towarzyszyć 
będą inowrocławskie Wie-
wiórINKI. 

Organizatorami wydarze-
nia są: Miasto Inowrocław i Ku-
jawskie Centrum Kultury we 
współpracy z Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji. 
 (UM)                       

WIELKIMI KROKAMI ZBLIŻA 
SIĘ ART INO FESTIWAL 2022

W weekend w Minikowie od-
były się jedne z największych 
w Polsce targów rolniczych 
organizowanych w plenerze. 

Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego zorganizował Agro-Tech 
Minikowo 2022, Kujawsko-Po-
morskie Dni Pola, Ogólnopol-
ską Wystawę Bydła Hodowla-
nego oraz Regionalną Kujaw-
sko-Pomorską Wystawę Zwie-
rząt Hodowlanych. 

Częścią uroczystości było 
wręczenie nagród w regional-
nym etapie ogólnopolskiego 
konkursu „Bezpieczne gospo-

darstwo rolne”, którego głów-
nym organizatorem jest Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego. Zwyciężyło gospodar-
stwo Danuty i Henryka Fałkow-
skich z miejscowości Plusko-
węsy. Drugie miejsce przyznano 
Katarzynie i Adamowi Błaszczy-
kom z miejscowości Narty. 

Na trzecim miejscu sklasy-
fikowano gospodarstwo Da-
nuty i Dariusza Siemianowskich 
z Płonkowa (w gminie Rojewo). 
Przyznano jeszcze sześć nagród 
m.in. Natalii i Mateuszowi Ko-
pytowskim z Rycerzewka (w 
gminie Pakość).

TARGI W MINIKOWIE
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Całodobowy Zakład Pogrzebowy

88-100 Inowrocław    ul. Św. Ducha 33
tel. 52 35 77 416    kom. 509 946 759

www.pogrzeb.net    credo@pogrzeb.net
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W siedzibie firmy Poland Tokai 
Okaya Manufacturing Sp. z o.o. 
podpisano umowę dotyczącą 
zatrudnienia skazanych.  

Z ramienia Zakładu Kar-
nego w Inowrocławiu umowę 
podpisała ppłk Magdalena 
Zwierzchowska, Dyrektor Za-
kładu Karnego, natomiast 
ze strony kontrahenta podpis 
złożył Satoru Kobayashi, Pre-
zes Zarządu firmy.  

Zgodnie z umową do pracy 
w firmie Poland Tokai Okaya 
Manufacturing Sp. z o.o. pój-
dzie 10 osadzonych. Skazani za-
trudnieni będą przy pracach 
pomocniczych przy produkcji 
elementów tłoczonych z me-
talu do sprzętu AGD i auto-
motive. 

Firma Poland Tokai Okaya 
Manufacturing Sp. z o.o. działa 

w branży metalowej, dostar-
czając na rynek elementy tło-
czone dedykowane do branży 
AGD, automotive, budowlanej 
oraz wyposażenia wnętrz. 

Program „Praca dla więź-
niów” zainicjowany przez Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości 
w 2016 roku przynosi niewąt-
pliwe korzyści w procesie rea-
daptacji społecznej: 

Praca skazanych jest jed-
nym z fundamentów procesu 
readaptacji skazanego. Umoż-
liwia nabycie właściwych wzor-
ców, poczucia obowiązkowości 
i sumienności. Daje również 
możliwość pogłębienia  wiedzy 
i nabycia nowych kwalifikacji 
zawodowych oraz doświadcze-
nia zawodowego. Program 
przynosi też wiele walorów 

kontrahentom zatrudniającym 
skazanych.  

Przede wszystkim brak 
jest potrzeby zawierania indy-
widualnych umów, wynagro-
dzenie naliczane jest proporcjo-
nalnie do faktycznie przepra -
cowanych godzin, a praco-
dawca zwolniony jest z odpro-
wadzania składki zdrowotnej.                   
(KS)                                                                                  

KOLEJNE MIEJSCA PRACY 
DLA OSADZONYCH

Zakład Karny w Inowrocła-
wiu kieruje kolejnych skaza-
nych do pracy. Tym razem 
osadzeni zatrudnieni zo-
staną w firmie Poland Tokai 
Okaya w podtoruńskim 
Ostaszewie.
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OFERTA ŁAPÓWKI
Policjanci z w Pakości zatrzy-
mali 45-letniego mieszkańca 
powiatu inowrocławskiego, 
który oferował im łapówkę 
w zamian za odstąpienie 
od czynności służbowych. 

30 czerwca pakoscy mundu-
rowi zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierującego motorowe-
rem Yamasaki. Badanie trzeź-
wości wykazało ponad promil 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Mężczyzna został za-
trzymany, a podczas przejazdu 
do komisariatu zaproponował 
policjantom „dogadanie się”. 
Zaoferował każdemu z nich 

po 1000 złotych w zamian za to, 
że zapomną o sprawie. Swoją 
ofertę ponawiał wielokrotnie. 

Został zatrzymany, a na-
stępnie po wytrzeźwieniu,  
1 lipca usłyszał prokuratorskie 
zarzuty. Odpowie za kierowanie 
motorowerem w stanie nie-
trzeźwości, ale także za złoże-
nie obietnicy udzielenia korzy-
ści majątkowej, w zamian za za-
niechanie prawnych czynności 
służbowych. Zobowiązany zo-
stał także do stawiania się raz 
w tygodniu w ramach dozoru 
policji. Teraz grozi mu nawet 
do dziesięciu lat pozbawienia 
wolności.                                                (DM)

UWAGA NA ZŁODZIEI
Kolejna seniorka padła ofiarą 
sprawcy, który po zaoferowa-
niu pomocy przy wniesieniu 
zakupów do mieszkania, wyko-
rzystał jej nieuwagę i ją okradł.  

Inowrocławska policja w ostat-
nim czasie wszczęła kilka po-
stępowań przygotowawczych, 
których przedmiotem są kra-
dzieże portfeli starszym oso-
bom. Skorzystały one z oferty 
pomocy przypadkowych osób, 

oferujących wniesienie zaku-
pów. Schemat był podobny: 
W okolicy bloku starsza osoba 
z torbami, w jednej z toreb port-
fel, złodziej, który podczas 
wnoszenia ich na górę wyko-
rzystuje nieuwagę seniora 
i kradnie mu z torby portfel. 
Wdzięczny senior dziękuje 
za pomoc i dopiero w domu 
orientuje się, że złodziej sam 
sobie odebrał „nagrodę”.     
(DM)                                                                                                                                                                                       
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KRADZIEŻY
Aby spokojnie wypoczywać 
warto pamiętać o kilku waż-
nych zasadach, dzięki którym 
unikniemy przykrej niespo-
dzianki po powrocie 
z urlopu. Wakacje to dla wła-
mywaczy idealny okres. 

To niektóre z ważny zasad:  
- zainwestuj w spraw-

dzone systemy bezpieczeń-
stwa (rolety antywłamaniowe, 
solidne zamki, monitoring lub  
czujniki ruchu),  

- przed wyjściem koniecz-
nie pozamykaj wszystkie drzwi 
i okna, włącz alarm,  

- nie zostawiaj kluczy 
pod wycieraczką czy w innym 
umówionym miejscu  

- poproś zaufaną osobę 
o wyjmowanie ze skrzynki 
pocztowej przychodzącej kore-
spondencji oraz zaopiekowanie 
się domem/mieszkaniem,  

- bezwzględnie nie za-
mieszczaj na portalach społecz-
nościowych zdjęć ze swojego 
urlopu w trakcie jego trwania 
(bezpieczniej jest to zrobić do-
piero po powrocie).  

Nie zapraszajmy przez 
swoją lekkomyślność złodziei 
do swoich domów. Inwestycja 
we własne bezpieczeństwo się 
opłaca.                                                   (DM)                                                                                                                                                                                         

2 lipca w podinowrocławskiej 
miejscowości trzej policjanci, 
w czasie wolnym od służby, za-
uważyli, że na poboczu zatrzy-
mał się ford. Od strony kie-
rowcy wysiadł mężczyzna 

i przesiadł się z kobietą, sie-
dzącą na fotelu pasażera.  

- Mundurowi podejrzewa-
jąc, że mężczyzna jest 
pod wpływem alkoholu, poin-
formowali o tej sytuacji stojący 
w pobliżu patrol ruchu drogo-
wego, który zatrzymał pojazd 
do kontroli. Za kierownicą 
wskazanego auta siedziała ko-
bieta, a obok niej pijany mąż. 
Mężczyzna tłumaczył się, że 
chciał tylko pomóc żonie wy-
jechać ze skrzyżowania - infor-

muje st. asp. Justyna Piątkow-
ska z Komendy Powiatowej Po-
licji w Inowrocławiu.  

Badanie jego trzeźwości 
wykazało, że ma ponad półtora 
promila alkoholu w organi-
zmie. Policjanci zatrzymali mu 
prawo jazdy.  

48-latek odpowie za kie-
rowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości. Grożą mu na-
wet dwa lata pozbawienia 
wolności. 
(DM)                                                                        

Dzięki dwóm funkcjonariu-
szom pionu kryminalnego 
oraz policjantce z gniew-
kowskiego komisariatu wy-
eliminowany z ruchu został 
48-letni pijany kierowca oso-
bowego forda. 
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ZATRZYMANIE PO SŁUŻBIE
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WÓJT GMINY ROJEWO 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rojewo oraz 
na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl został zamieszczony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych  
w obrębie Rojewo.
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RUSZYŁ WODNY PLAC  ZABAW 
28 czerwca nastąpiło tego-
roczne otwarcie Wodnego 

Placu Zabaw w Janikowie. Go-
dziny otwarcia 10-19 (ostatnie 

wejście o godz. 18). Dzieci 
z gminy Janikowo - bilet 

wstępu to 2 złote. Pozostałe 
osoby: 5 zł wstęp na plac; 7 zł - 

parking (cały dzień). 
 

PIKNIK RODZINNY W BATKOWIE 
2 lipca na boisku sportowym 

w Batkowie (w gminie Inowro-
cław) odbył się piknik rodzinny. 
Jego organizatorami byli: Koło 

Gospodyń Wiejskich Batko-
wianki i Karolina Gajewska opie-
kun świetlicy wiejskiej w Batko-

wie. Uczestnicy (ponad 300 
osób) mogli korzystać z wielu 

atrakcji. Na najmłodszych cze-
kały liczne zjeżdżalnie, basen, 
ring bokserski i animacje. Dla 

starszych przygotowano m.in. 
kiełbaski z grilla i ciasta. Odbył 
się też mecz adeptów piłkar-

skich Pogoni Mogilno i Małego 
Piłkarza Inowrocław.

                            KRÓTKO

Z wiekiem wzrasta ryzyko 
rozwoju wielu schorzeń 
i nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu organizmu, co 
może doprowadzić do poja-
wienia się dolegliwości cho-
robowych. Dlatego niezwy-
kle istotne jest właściwe za-
dbanie o odpowiednią profi-

laktykę i regularne przepro-
wadzanie badań. 

W czerwcu w Dziennym Domu 
Senior + w Żalinowie przepro-
wadzone zostały badania profi-
laktyczne przez przedstawicieli 
Stowarzyszenia Wzajemnej Po-
mocy FLANDRIA z Inowrocła-

wia. Podczas badania można 
było porozmawiać i zaczerpnąć 
wielu ciekawych informacji 
oraz skonsultować wyniki swo-
ich badań. Seniorom zbadano 
poziom glukozy i cholesterolu 
we krwi, a także poziom utleno-
wania krwi w organizmie. Prze-
prowadzono badanie stóp 

za pomocą podoskopu szkla-
nego, który pozwala na wykry-
cie wad stóp, a także dokonano 
pomiaru tkanki tłuszczowej. 

Za ciekawe spotkanie oraz 
przeprowadzone badania 
na ręce Jolanty Malczyk - koor-
dynator pielęgniarek Stowarzy-
szenia Wzajemnej Pomocy 

FLANDRIA, złożono podzięko-
wania oraz własnoręcznie wy-
konany upominek.  

W spotkaniu uczestniczyły 
również: Renata Kargul – pielę-
gniarka, Oliwia Kosmalska – fi-
zjoterapeuta i Agnieszka Ru-
czyńska – koordynator regionu.                                     
(GI) 

BADANIA PROFILAKTYCZNE 
SENIORÓW Z ŻALINOWA
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Inowrocław, 8 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Latkowo

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 XXVIII/288/2021 z dnia 24 marca 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Latkowo, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.07.2022 r. 
do 19.08.2022 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 11:00.
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 
5.09.2022 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 0010556825

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GNIIEWKOWA

z dnia 8 lipca 2022 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), 
ogłaszam, co następuję:
z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczona została 
do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomość położona 
w Lipiu:
- nieruchomość niezabudowana – położona w miejscowości Lipie, gmina 
Gniewkowo, w powiecie inowrocławskim, o numerze ewidencyjnym 43/26, 
o powierzchni 0,0639 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi 
księgę wieczystą nr BY1I/00049112/7.

Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako teren RIIIb.

Nieruchomość stanowi niezagospodarowany i niezabudowany teren 
porośnięty trawą, chwastami, krzewami i drzewami samosiewnymi. Działka 
43/26 wraz z sąsiednią działką nr ewidencyjny 43/14 stanowi zwarty 
i jednolity kompleks o kształcie prostokątnym, korzystnym pod względem 
zagospodarowania z dostępem do gminnej drogi asfaltowej od strony obu 
działek. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również decyzji, która 
ustalałaby sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.

Cenę nieruchomości ustalono na kwotę: 29.000 zł

Zbycie nieruchomości nastąpi zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 
65), tj. w drodze przetargu ograniczonego, na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, pokój 27, lub 
telefonicznie pod numerem 52 354 30 25.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, licząc od dnia 8 lipca 2022 r.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GNIIEWKOWA

z dnia 8 lipca 2022 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), 
ogłaszam, co następuje:
z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczona została 
do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomość położona 
w Lipiu:
- nieruchomość niezabudowana – położona w miejscowości Lipie, gmina 
Gniewkowo, w powiecie Inowrocławskim, o numerze ewidencyjnym 43/27, 
o powierzchni 0,0712 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi 
księgę wieczystą nr BY1I/00049112/7.

Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako teren RIIIb.

Nieruchomość stanowi niezagospodarowany i niezabudowany teren 
porośnięty trawą, chwastami, krzewami i drzewami samosiewnymi. Działka 
43/27 wraz z sąsiednią działką nr ewidencyjny 43/15 stanowi zwarty 
i jednolity kompleks o kształcie prostokątnym, korzystnym pod względem 
zagospodarowania z dostępem do gminnej drogi asfaltowej od strony obu 
działek. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również decyzji, która 
ustalałaby sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.

Cenę nieruchomości ustalono na kwotę: 33.000 zł.

Zbycie nieruchomości nastąpi zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 
65), tj. w drodze przetargu ograniczonego, na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, pokój 27 lub 
telefonicznie pod numerem 52 354 30 25.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, licząc od dnia 8 lipca 2022 r.
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W zawodach walczyło ośmiu 
młodych tenisistów. W fazie 
grupowej podopieczny tre-
nera Ryszarda Stryjskiego od-
niósł komplet trzech zwy-
cięstw. Zajął pierwsze miejsce 
w grupie A.  

 Mateusz   Zdziebliński  po-
konał Antoniego Bilskiego (SKT 
Centrum Bydgoszcz) 6:2, 6:1, 
Igora Urbaniaka (Legia Tenis 

Warszawa) 6:1, 6:0 i      Stani-
sława Piechotę (KKT Kostrzyn 
Wielkopolski) 6:1, 4:6, 10:8.  

W finale inowrocławianin 
(uczeń Szkoły Podstawowej nr 
8) zagrał ze zwycięzcą grupy B. 
Przegrał z Grzegorzem Łucza-
kiem (Calisia Tenis Pro Kalisz) 
6:1, 4:6, 8:10. O losach meczu 
przesądził supertie-break, w któ-
rym Matuesz był słabszy 
od przeciwnika o dwie piłki. 

14-letni Zdziebliński zaj-
muje 67. miejsce w rankingu 
Polskiego Związku Tenisowego 
młodzików. Natomiast w gro-
nie kadetów (do lat 16) plasuje 
się na 106. pozycji.  
(DM)

FINAŁ MATEUSZA
Mateusz Zdziebliński (ITT 
Goplania Inowrocław) dotarł 
do finału wojewódzkiego tur-
nieju klasyfikacyjnego mło-
dzików (do lat 14) Intensive 
Cup II, który odbył się na kor-
tach w Pobiedziskach.
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ZDOBYLI MEDALE
Reprezentanci Inowrocław-
skiego Klubu Sportowego 
Karate walczyli w czwartej 
edycji Pucharu Beskidów 
Karate Kyokushin, który od-
był się w odległym Bielsku-
Białej.  

Pięciu zawodników inowro-
cławskiego klubu zdobyło aż 
pięć medali. Na podium nie sta-
nął jedynie Emanuel Matkow-
ski, który rywalizował jednak 
bardzo dzielnie.  

Dwa krążki wywalczyła 
Marta Czerwińska, która zwy-
ciężyła w kata (układ for-
malny). Zajęła także dru-
gie imiejsce w kumite. 

Adam Dziuba sięgnął 
po srebro w kumite (walka bez-
pośrednia).  

Piotr Skonieczny także był 
drugi w kumite.  

Natomiast Antoni Wituła 
uplasował się na trzeciej pozy-
cji w kumite.  

- Dziękujemy Miastu Ino-
wrocław za wsparcie finan-
sowe i pomoc w realizacji pro-
jektu oraz naszemu sponso-
rowi firmie Ekoserwis za wy-
pożyczenie busa, aby wszyscy 
bezpiecznie odbyli podróż - 
podkreśla Daniel Gorczyca, 
trener karateków Inowrocław-
skiego Klubu Kyokushin.      
(DM)                   
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Cały cykl składał się będzie 
z pięciu turniejów. Zawodnicy 
w każdym z nich zdobywają 
punkty. Zwycięzcą rozgrywek 
zostanie gracz, który uzbiera 
największą ilość. 

Zmagania odbyły się 
na dwóch kortach przy ul. To-
ruńskiej i ul. Piasta.  

Do turnieju zgłosiło się 
dziewięciu zawodników. 
Po rozegraniu spotkań grupo-

wych do półfinału awanso-
wali Paweł Cichorz, Bogdan 
Horkulewicz z grupy A oraz 
Piotr Czeladka i Rafał Welenc 
z grupy B.  

W finale Welenc był lep-
szy od Czeladki. W meczu 
o trzecią lokatę Cichorz wygrał 
z Horkulewiczem.  

Wiele 
1. Rafał Welenc 100 punktów, 
2. Piotr Czeladka 90, 3. Paweł 
Cichorz 80, 4. Bogdan Horku-
lewicz 75, 5. Adam Krausewicz 
70, 6. Roland Drąg 65, 7.Piotr 
Kryszak 60, 8.Rafał Kowalski 
55, 9. Rafał Majewski 50. 
(DM)

WELENC GÓRĄ
Rafał Welenc (Wierzchosła-
wice) wygrał w pierwszym 
turnieju tenisowym cyklu 
Gniewkowo Cup.  Drugi był 
Piotr Czeladka, a trzeci Pa-
weł Cichorz. 

AWANS KOŁUDY
Zootechnik Kołuda Wielka 
awansował do piłkarskiej pią-
tej ligi. 

W dwumeczu barażowym (wi-
cemistrzów A klasy - inowro-
cławskiej i włocławskiej) oka-
zał się lepszy od GKS Fabianki. 

Na wyjeździe piłkarze 
z Kołudy Wielkiej przegrali 1:3. 
Rewanżowy mecz długo nie 
układał się po ich myśli.  

W 72. minucie prowadzili 
tylko 3:2. W końcówce spotka-
nia zdołali strzelić dwie kolejne 
bramki. Gola na wagę awansu 
zdobył Adrian Turowski.  

Wyniki 
Zootechnik - GKS Fabianki 5:2 
(1:1), Adrian Turowski 2, Piotr 
Marcisz, Kacper Wiktorowicz, 
Piotr Bachanek - Jakub Brandt 
2 - pierwszy mecz 1:3 i awans 
Zootechnika; Naprzód Jabło-
nowo - Wisła Gruczno 4:0 (0:0, 
3:0), Mateusz Olejnik, Adrian 
Kural, Mateusz Prylewski, Va-
lentin Dah - pierwszy mecz 0:3 
i awans Naprzodu do piątej ligi. 

Unia Solec Kujawski - 
Włocłavia Włocławek 2:1, Filip 
Maison, Maciej Słupecki - Ma-
riusz Miłek - awans Unii 
do trzeciej ligi.                              (DM)                                       
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W zawodach na trzech bo-
iskach rozegrano aż 60 spo-
tkań. Bezkonkurencyjni okazali 
się bydgoszczanie z Asta Team 
(Kacper Ozdoba, Krzysztof Bor-

kowski, Cyprian Bryła, Domi-
nik Bocian), którzy zajęli pierw-
sze miejsce.   

Inowrocławianie na podium 
Drugą lokatę zajęła Jedna Mi-
łość Inowrocław (Marcin Si-
kora, Damian Strauchman, To-
masz Maj, Paweł Poliwka). 

Na trzecim stopniu po-
dium stanął Bunkier Team Ino-
wrocław (Norbert Jaśtak, Jakub 
Przekwas, Radosław Kołecki, 

Mateusz Redman). Jaśtak w mi-
nionym sezonie walczył w bar-
wach drugoligowego zespołu 
KS Kosz Kompaktowy Pleszew. 

Dwie żeńskie drużyny 
W turnieju w Janikowie starto-
wały dwie drużyny żeńskie: 
Bułki Cynamonowe (Alicja Ma-
ławy, Julia Glon, Amelia Pawli-
kowska) i Sikalafą (Patrycja 
Stec-Brzezińska, Agnieszka 
Pluskota, Angelika Szparagow-

ska). Koszykarki  dzielnie ra-
dziły sobie z męskimi teamami. 

Podziękowania 
Organizatorzy turnieju dzię-
kują sprawiedliwym tego tur-
nieju za obsługę sędziowską, 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
za ufundowanie nagród,a fir-
mie Broster za oświetlenie noc-
nych zawodów.  
(DM)                                                                                                          

NOCNY BASKET W JANIKOWIE

Koszykarze zespołu Asta 
Team triumfowali w pierw-
szym Nocnym Turniej Stre-
etballa na obiektach 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Janikowie.  W kategorii 
open walczyło 17 drużyn. 
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W sobotę na kortach w Kru-
szwicy odbył się deblowy tur-
niej tenisowy o puchar ufun-
dowany przez Dariusza Wit-
czaka, Burmistrza Kruszwicy. 

W silnej stawce zwyciężyli Da-
riusz Glinkiewicz i Janusz Ły-
żeń. W finale pokonali Filipa 
Kokocińskiego i Mikołaja Koko-
cińskiego. Trzecie miejsce zajęli 
Piotr Chojnacki i Jacek Reich. 

Łyżeń tydzień wcześniej 
triumfował w zawodach Poli 
Cup w Inowrocławiu. Wtedy 

jego partnerem był Bartosz So-
bolewski. Z kortów nad Gopłem 
można korzystać codziennie 
w godzinach 15-20.                     (DM) 
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Do rywalizacji przystąpiło bli-
sko dwudziestu miłośników 
gry w kometkę. Wyłanianie 
triumfatorów rozpoczęto od ry-
walizacji w grupach. Następnie 

zawodniczki i zawodnicy (tur-
niej odbył się bez podziału 
na panie i panów), którzy upla-
sowali się na dwóch najwyż-
szych pozycjach w czterech 
grupach eliminacyjnych stwo-
rzyli pary ćwierćfinałowe. 

Podczas trwającego kilka 
godzin turnieju rozegrano (na 
dwóch boiskach) w sumie 
czterdzieści cztery pojedynki. 

Po emocjonujących me-
czach w fazie pucharowej osta-

tecznie triumfatorem zawo-
dów został Krystian Gabry-
szak, który w finale pokonał 
Karola Wiśniewskiego.  

W meczu o trzecie miejsce 
Krzysztof Pater wygrał z An-
drzejem Grzegorskim. Najwy-
żej sklasyfikowaną zawod-
niczką okazała się Karolina Ko-
smalska. W nagrodę najlepsi 
gracze niedzielnej rywalizacji 
otrzymali pamiątkowe pu-
chary oraz nagrody rzeczowe. 

Dla pozostałych przygotowano 
dyplomy. 

Klasyfikacja 
1. Krystian Gabryszak, 2. Karol 
Wiśniewski, 3. Krzysztof Pater, 
4. Andrzej Grzegorski, 5-8. Ka-
rolina Kosmalska, Artur Ko-
smalski, Kacper Lewandowski, 
Sylwester Szafrański.  

Gratulujemy zwycięzcom, 
a dla innych brawa za przyłą-
czenie się do zabawy.                (GI)

KRYSTIAN GABRYSZAK NAJLEPSZY
3 lipca w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej im. 
Rodu Piastów w Tupadłach 
odbył się Turniej Badmin-
tona o Puchar Wójta Gminy 
Inowrocław. Triumfował 
Krystian Gabryszak. 

KOLARZE NA START
6 sierpnia odbędzie się kolejna 
edycja imprezy kolarskiej III 
Ogólnopolski Wyścig Rowe-
rowy – Memoriał imienia Wie-
sława Szczepańskiego - pod pa-
tronatem Prezydenta  Inowro-
cławia Ryszarda Brejzy i Mi-
strzostwa Polski Fizjoterapeu-
tów w odmianie szosowej.  

Uczestnicy pokonają trasę 
mierzącą 67 kilometrów. Start 
oraz meta będą znajdować się 
przy ul. Jacewskiej 95. W wy-
ścigu wprowadzono następu-
jące klasyfikacje: generalną 
kobiet i mężczyzn, dla Mi-

strzostw Polski Fizjoterapeu-
tów klasyfikację indywidu-
alną open kobiet i mężczyzn 
oraz indywidualną w pięciu 
kategoriach wiekowych.  

Organizatorzy uruchomili 
już zapisy online na stronie 
www.sts-timing.pl. Opłata 
startowa w terminie 1-15 lipca 
wynosi 80 złotych, a między 
16 lipca a 5 sierpnia 95 zł. 
Osoby zgłaszające się w dniu 
zawodów zapłacą 110 zł.  

Więcej szczegółowych in-
formacji o zawodach na stronie 
www.osir.inowroclaw.pl.                 
(DM)                                                    
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Kujawscy piłkarze w zawodach 
półfinałowych rywalizowali 
z Piotrkowianinem I Piotrków 
Trybunalski, Kusym Szczecin 
i Kusym Opole.  

Wyniki 
Ekoserwis Damy Radę Ino-
wrocław - MKS Piotrkowianin 
I Piotrków Trybunalski 2:0 
(18:15, 26:4), MKS Kusy Szcze-
cin - Gwardia Opole 2:0 (30:18, 
23:16), Gwardia - Piotrkowia-
nin I 2:0 (28:26, 22:18), Kusy - 
Ekoserwis Damy Radę 2:0 
(23:22, 20:18), Ekoserwis Damy 
Radę - Gwardia 2:1 (17:15, 16:18, 
8:4), Kusy - Piotrkowianin I 2:0 
(28:26, 27:12). 

Tabela 
1. MKS Kusy Szczecin, 2. Eko-
serwis Damy Radę, 3. Gwardia 
Opole, 4. MKS Piotrkowianin 
I Piotrków Trybunalski.  

- Nasi zawodnicy zagrali 
bardzo dobre zawody z bardzo 
silnymi rywalami. Tym samym 

uzyskali awans do turnieju fi-
nałowego, który odbędzie się 
w Sulejowie w dniach 20-21 
lipca - mówi Arkadiusa Fajok, 
trener piłkarzy ręcznych z Ino-
wrocławia.  

Skuteczni inowrocławianie 
Ekoserwis Damy Radę Inowro-
cław w turnieju półfinałowym 
reprezentowali: Krzysztof Bi-

lenda, Antoni Nawrocki, Niko-
dem Hełminiak, Adrian Zelma-
nowski, Franciszek Kachel, 
Kacper Becela, Michał Mikołaj-
czak, Jan Polewski, Jan Wuda-
rek, Aleksander Bryll. Trenerzy: 
Arkadiusz Fajok, Hubert Nie-
wiadomski.  

Sponsorem turnieju w Ino-
wrocławiu była firma Ekoser-
wis - odbieramyodpady.com 

Współorganizatorem imprezy 
byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Inowrocławiu oraz Ekoser-
wis Damy Radę Inowrocław.  

Specjalne podziękowania 
dla naszych niezmordowanych 
i zawsze obecnych, fantastycz-
nych kibiców. Jesteście niesa-
mowici - podkreśla trener Arka-
diusz Fajok. 
(DM)                                                                                                          

AWANS JUNIORÓW MŁODSZYCH
Juniorzy młodsi Ekoserwis 
Damy Radę Inowrocław 
awansowali do Finału Mi-
strzostw Polski w piłce ręcz-
nej plażowej. W półfinało-
wym turnieju w Inowrocła-
wiu zajęli drugie miejsce. 
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REKLAMA 0010556683

Wójt Gminy Inowrocław
informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43,  
88-100 Inowrocław, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie urzędu:  
http://gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info został podany do publicznej 
wiadomości wykaz, dotyczący użyczenia pomieszczeń w budynku mienia 
komunalnego w miejscowości Łojewo.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Inowrocław,  
ul. Królowej Jadwigi 43 lub telefonicznie pod nr (52) 35-55-847.

REKLAMA 0010556679

WÓJT GMINY INOWROCŁAW
informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław, przy ul. Królowej Jadwigi 43, na tablicy 
ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości ozn. nr dz. 215/28, obręb geodezyjny 
Jaksice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę jako ogródek przydomowy oraz 
wykaz nieruchomości ozn. nr dz. 33/40 obręb geodezyjny Łąkocin przeznaczonej 
do oddania w dzierżawę na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przy-
ległej. Z wykazami również można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Inowrocław http://bip.gminainowroclaw.eu.
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