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Wakacje są wykorzystywane  jako 
okres remontów. Uczniom nie prze-
szkadza wtedy stukot młotów, a i ekipy 
remontowe mają większy komfort. 

- Zakres tegorocznych prac jest bar-
dzo szeroki, a wszystko po to, żeby we 
wrześniu, po pierwszym dzwonku, 
uczniowie naszych szkół mogli chłonąć 
wiedzę w bardziej komfortowych wa-
runkach – mówi Starosta Inowrocław-
ski Wiesława Pawłowska, która regular-
nie odwiedza powiatowe placówki 
i żywo interesuje się ich sytuacją. 

Zakres robót zaplanowanych 
w powiatowych szkołach w czasie 
wakacji jest tak duży, że przedsta-
wiamy tylko te najpoważniejsze. 

III LO: uzupełnienie dachówek 
na budynku, adaptacja pomieszczenia 
na potrzeby psychologa, adaptacja i re-
mont sali na potrzeby nauczania ję-
zyka niemieckiego. 

II LO: zagospodarowanie terenu 
wokół szkoły, remont korytarza szkol-
nego na II piętrze oraz klas lekcyjnych. 

I LO: remont części dachu krytego 
dachówką, uzupełnienie tynku na bu-
dynku, remont części dachu krytego 
papą, remont odwodnienia piwnicy. 

Zespół Szkół Chemiczno-Elektro-
nicznych: modernizacja instalacji elek-
trycznej w salach lekcyjnych oraz ko-
rytarzu, malowanie sal oraz korytarza, 
remont szatni sportowych, remont za-
plecza socjalnego na boisku Orlik. 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Ho-
telarskich: prace malarskie w kuchni 
oraz na zapleczu kuchennym. 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Logi-
stycznych: remont toalety i sali lekcyjnej. 

Zespół Szkół Budowlanych: bieżąca 
naprawa dachu papowego, remont 
dwóch klas oraz gabinetu pedagoga. 

Zespół Szkół im. Marka Kotań-
skiego: malowanie sali lekcyjnej.  

Zespół Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych: wymiana instalacji elek-
trycznej i oświetleniowej oraz malowa-
nie w pomieszczeniu biurowym, wy-
miana instalacji elektrycznej i oświetle-

niowej w sali lekcyjnej, naprawa komi-
nów na nowym budynku. 

Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy: 
wymiana wykładzin podłogowych 
w części pokoi wychowanek, remont 
schodów zewnętrznych prowadzących 
do kuchni oraz schodów do piwnicy. 

Zespół Szkół Weterynaryjno-Przy-
rodniczych w Kobylnikach: drobne 
prace naprawcze. 

Zespół Szkół w Kościelcu: malowa-
nie klas, uzupełnienie sanitariatów.  

Zespół Szkół im. Kazimierza Wiel-
kiego: modernizacja wejścia w głównym 
budynku, malowanie sal lekcyjnych. 

Centrum Kształcenia Zawodo-
wego: prace malarskie na korytarzu, 
remont instalacji wodnej pomiędzy 
budynkiem głównym, a stacją dia-
gnostyczną. 

W tegorocznym budżecie na re-
monty w placówkach oświatowych za-
planowano blisko 1,3 mln zł.

PRACOWITY CZAS W SZKOŁACH
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Kiedy w klasach i na korytarzach powiatowych placówek nie słychać już 
uczniowskiego gwaru, nie oznacza to, że nic tam się nie dzieje. Wręcz 
przeciwnie, trwają remonty, wszystko po to, aby nauka była prowadzona 
w jeszcze lepszych warunkach.

REKLAMA 0410546462
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O przyjęcie do szkół ponad-
podstawowych, których orga-
nem prowadzącym jest Powiat 
Inowrocławski, ubiega się  
2015 absolwentów podstawó-
wek. Chwila prawdy dla nich 
nastąpi w najbliższy wtorek. 

Wtedy, w samo południe, opu-
blikowane zostaną listy zakwa-
lifikowanych. Wiemy, które ze 
szkół cieszyły się największym 
zainteresowaniem młodzieży. 

Do liceów ogólnokształ-
cących, z pierwszej preferen-
cji, wnioski złożyło 984 kan-
dydatów, do techników - 875, 
a do branżowych szkół I stop-
nia – 156. Wśród liceów najbar-
dziej oblegane jest III LO w Ino-
wrocławiu. Tam o przyjęcie 
z pierwszego wyboru ubiega się 
aż 343 kandydatów. 

Wśród techników prym 
wiodą, jak co roku, Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Logistycznych 
oraz Zespół Szkół Chemiczno-
Elektronicznych w Inowrocła-
wiu, a najbardziej popularnymi 
zawodami są technik informa-
tyk i technik logistyk. 

Miejsca w pozostałych ino-
wrocławskich technikach - 

w Zespole Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich, Zespole 
Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych oraz Zespole Szkół Bu-
dowlanych również zostaną 
wypełnione uczniami. 

Spośród szkół powiato-
wych, mających siedzibę poza 
Inowrocławiem, największym 
zainteresowaniem cieszy się 
oddział przygotowania wojsko-
wego w Liceum w Zespole Szkół 

w Kościelcu, do którego wnio-
sek złożyło 45 kandydatów. 

Na podstawie złożonych 
wniosków, z całą pewnością 
można poinformować, że uru-
chomione zostaną oddziały 
szkół branżowych w Zespole 
Szkół Gastronomiczno-Hotelar-
skich, w Zespole Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych, w Ze-
spole Szkół Budowlanych oraz 
w Zespole Szkół w Kruszwicy.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ 
DOBIEGA KOŃCA

MAZURSKA TUŁACZKA 

420 przejechanych kilometrów 
i 56 pięknych jezior mazurskich 
mają na „liczniku” uczestnicy 

zakończonej kilka dni temu po-
dróży Klubu Turystyki Rowero-
wej Kujawiak, którą wspierał Po-

wiat Inowrocławski. - Zachę-
camy do tej formy turystyki 

i zwiedzania Polski z dwóch kó-
łek - piszą uczestnicy rajdu, któ-
rzy nie tylko zwiedzali, ale rów-

nież wszędzie gdzie się dało pro-
mowali nasz region i aktywną 

formę spędzania wolnego czasu, 
co wpisuje się w tegoroczną ak-

cję Aktywny Powiat Inowro-
cławski. 6-dniowa trasa rowe-

rzystów wiodła od Olsztyna 
przez Mrągowo, Ryn, Kętrzyn, 

Gierłoż, Harsz, Węgorzewo, 
Mamerki, Radzieje, Rydzewo, 

Pisz, Krzyże, Mikołajki, Giżycko. 
AKCJA SZCZEPIEŃ 

Zapraszamy mieszkańców Po-
wiatu Inowrocławskiego powy-

żej 65. roku życia do udziału 
w „Programie profilaktyki zaka-
żeń pneumokokowych wśród 

osób dorosłych w oparciu 
o szczepienia przeciwko 

pneumokokom w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim”. 

Zgłoszenia osób zainteresowa-
nych udziałem są przyjmowane 

w Wydziale Edukacji, Sportu 
i Zdrowia Starostwa Powiato-
wego w Inowrocławiu pod nr. 

tel. 52-359-23-34. 
NOWY ODDZIAŁ W KRUSZWICY 

Decyzją Ministra Obrony Naro-
dowej Powiat Inowrocławski 

uzyskał zezwolenie na utworze-
nie od 1 września oddziału przy-

gotowania wojskowego w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Ze-

spole Szkół w Kruszwicy. Jed-
nostką patronacką oddziału, od-

powiedzialną za prowadzenie 
zajęć praktycznych dla uczniów 
będzie 8. Kujawsko-Pomorska 
Brygada Obrony Terytorialnej 

w Bydgoszczy.

                          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 Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym dla Dziew-
cząt w Kruszwicy wakacje 
upływają podopiecznym 
twórczo i aktywnie. Nie ma 
nudy, za to wiele okazji do wy-
rażenia swoich emocji i złapa-
nia wytchnienia w kontakcie 
z przyrodą. 

Mimo upałów dziewczęta 
ochoczo dbają o zdrowie i do-
brą formę podczas zajęć spor-

towych z aerobiku. Dużo do-
brej zabawy gwarantują wy-
chowankom także zajęcia pla-
styczne, gdzie odprężają się 
malując choćby ulubione po-
stacie z bajek. 

Natomiast najlepszym 
sposobem na udany wypo-
czynek dla dziewcząt jest po-
dziwianie piękna przyrody 
i bezpośredni kontakt ze 
zwierzętami. Takie ukojenie 
podopieczne znalazły na Wy-

spie Perperuny, uroczym za-
kątku nad Gopłem, gdzie ci-
sza i spokój w towarzystwie 
alpak, osiołków, a nawet pa-
tyczaków i innych czworono-
gów jest bezcenna. 

- Łączymy przyjemne 
z pożytecznym a efekty są na-
tychmiastowe. Podopieczne 
zadowolone i radosne a zwie-
rzaki wytulone i nakarmione, 
aż miło popatrzeć – relacjo-
nują opiekunowie.
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TWÓRCZE I AKTYWNE LATO 
W KRUSZWICKIM MOW

Trwają romantyczne waka-
cje z Adamem Mickiewiczem, 
organizowane przez powia-
towe Muzeum im. Jana Ka-
sprowicza w Inowrocławiu. 

Uczestnicy wakacji podglądali 
najmniejszych mieszkańców 
muzealnego ogrodu, używa-
jąc do tego lupy i mikroskopu. 
Było też wspólne tworzenie 
dużego fantastycznego owada 
i romantyczne słuchowisko 
radiowe, budowa kartono-
wych, romantycznych ruin 
w ogrodzie oraz ornitolo-
giczne obserwacje w terenie, 
a także poszukiwania ptaków 
w „Panu Tadeuszu”. 

Dziś w programie „Bajki 
Adama Mickiewicza u Jana Ka-

sprowicza” - morały bajek i mo-
tyw przyjaźni na podstawie ba-
jek Adama Mickiewicz i przed-
stawienie sylwetki wieszcza na-
rodowego oraz symboliki bajek. 

We wtorek, 19 lipca „Zaję-
cia archeologiczne: z Napole-
onem w Egipcie”, w środę qu-
izy, rebusy i zagadki muzealne, 
w czwartek „Na szlacheckim 
stole” - jak wyglądała szla-
checka kuchnia i zastawa sto-
łowa, a w piątek „W świecie 
płaszcza i szpady - postaci z po-
wieści Aleksandra Dumasa”. 

Wydarzenia odbywają się 
pod patronatem honorowym 
Starosty Inowrocławskiego Wie-
sławy Pawłowskiej, w ramach 
kampanii promocyjnej Ak-
tywny Powiat Inowrocławski.

ROMANTYCZNE  
WAKACJE
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W związku z obchodami stu-
lecia II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Marii Konopnic-
kiej Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska gościła 
delegację z „Konopy”. 

Były w niej: dyrektor szkoły 
Maria Żukowska oraz przewod-
nicząca Stowarzyszenia Absol-
wentów i Wychowanków II Li-
ceum Ogólnokształcącego Mał-
gorzata Wojciechowska. Prze-
kazały prośbę o objęcie uroczy-

stości honorowym patronatem 
Starosty Inowrocławskiego. 

- Jubileusz szkoły jest 
świętem całej szkolnej społecz-
ności, dlatego tak ważna jest dla 
nas obecność ludzi, którzy za-
wsze wspierają nasze przedsię-
wzięcia. Patronat Pani Starosty 
będzie nie tylko uwieńczeniem 
zaangażowania Pani Starosty 
w rozwój edukacji, ale także za-
szczytem i wyróżnieniem dla 
całej naszej społeczności – 
mówi dyrektor II LO.

100-LECIE „KONOPY”
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Powiatowe szkoły, jak choćby „Gastronomik”, w nietypowy 
sposób przyciągały ósmoklasistów na „drzwiach otwartych”.
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Dożynki Archidiecezjalne, 
Powiatowe i Gminne 
odbędą się 27 sierpnia 
na stadionie miejskim 
w Janikowie. Szykuje 
się niezwykle podniosłe 
oraz radosne wydarzenie 
i nie mamy wątpliwości, 
że zabawa będzie 
znakomita!

Święto plonów rozpocz-
nie się od  mszy świętej 
w  kościele pw. bł. Michała 
Kozala, z  udziałem orkie-
stry dętej i chórów Pro Arte 
oraz Pro Nobis.

Następnie wszystko 
przeniesie się na  stadion, 
gdzie gości powitają Pry-
mas Wojciech Polak, Sta-
rosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska oraz 

Burmistrz Janikowa An-
drzej Brzeziński. Będzie 
oczywiście poświęcenie 
ziarna, a  woreczki z  nim 
zostaną rozdane uczestni-
kom dożynek.

- Praca rolnika daje chleb, 
jest podstawą egzystencji 
ludzkości, ale należy tak-
że pamiętać, że  rolnictwo 
to  coś więcej niż żywność. 
To  również skarbnica cen-
nych wartości społecznych 
i kulturowych. Dlatego ser-
decznie zapraszam wszyst-
kich mieszkańców Powiatu 
Inowrocławskiego, abyśmy 
mogli wspólnie świętować 
– mówi Starosta Wiesława 
Pawłowska.

Po  oficjalnej części, jak 
na  każdej takiej imprezie, 
będą konkursy, w  których 
zostanie wybrany najpięk-
niejszy wieniec i  stoisko, 

ale też będą bieg z  kapustą 
na  szpadlu, toczenie opon, 
slalom taczkami z workiem 
zboża czy sadzenie i zbiera-
nie ziemniaków. Na  pewno 
większość wywoła z  nich 
uśmiech na  twarzach za-
równo uczestników, jak 
i widzów.

Będą również koncerty. 
Na  scenie zaprezentują 
się Złotniczanki, Kłopo-
cianie, Wojciech Bauza czy 
BellaNotte, a  humory mi-
łośnikom muzyki poprawi 
znakomicie zaopatrzona 
strefa gastronomiczna, 
w której znajdziecie wiele 
pysznych potraw i  napo-
jów.

Dożynki będą imprezą 
dla różnych pokoleń, więc 
przez cały czas imprezy bę-
dzie także czynna strefa za-
baw dla dzieci.

Dwa dni temu minęła 356. 
rocznica bitwy u wrót 
Inowrocławia, pod Mą-
twami. Była to największa 
bratobójcza bitwa w dzie-
jach Polaków. Starły się 
zbuntowane wojska roko-
szan Jerzego Sebastiana 
Lubomirskiego z armią 
króla Jana Kazimierza. 
Co takiego wydarzyło się 
po tragicznym „potopie 
szwedzkim”, że bohater 
tamtej wojny, hetman Lu-
bomirski stanął przeciw 
swemu władcy? 

Jan Kazimierz próbował 
zreformować zniszczone 
królestwo. Jednym z  naj-
ważniejszych elementów 
zmian miała być nowa for-
ma obioru króla. Elekcja 
kolejnego władcy miała na-
stępować jeszcze za  życia 
monarchy - tzw. elekcja vi-
vente rege. 

Brać szlachecka nie 
chciała się na  to  zgodzić, 
obawiając się wpływu 
władcy na  obiór następcy, 
a  w  przyszłości powrotu 
dynastii. Jedno z  najświęt-
szych praw szlacheckiego 
ustroju Rzeczypospolitej 

- prawo do  wyboru króla - 
zdaniem większości zostało 
zagrożone. Wybuchł bunt.

Siły królewskie liczące 
17-21 tysięcy żołnierzy, do-
wodzone przez hetmanów 
Stanisława Rewery Potoc-
kiego, Jana Sobieskiego oraz 
Michała Kazimierza Paca, 
dogoniły pod Inowrocła-
wiem wymykającą się armię 
buntowników, liczącą 15-16 
tysięcy. Krwawe starcie ro-
zegrało się na  przeprawie 
przez Noteć w Mątwach. 

Mglistym rankiem, 
w  dniu św. Małgorzaty, 
pierwsze chorągwie wojsk 
królewskich rozpoczę-
ły przeprawę przez rzekę. 
Na drugim brzegu starły się 
z nadjeżdżającymi od stro-
ny Kościelca harcownikami 
rokoszan. Zapanował chaos, 
podsycany bitewnym sza-
leństwem. Cała seria błę-
dów doprowadziła do  tra-
gedii.

Wojska królewskie zosta-
ły pozbawione dowództwa 
(hetmani przeprawiali się 
na  końcu) wpadły w  pani-
kę i zaczęły się wycofywać. 
Oddziały dragonów, które 
nie zabrały rydli-szpadli 
umożliwiających okopanie 
się i  walkę pieszo - właści-
wą dla tych strzeleckich od-
działów - zostały stratowa-
ne przez swoich.

Chaos i  brak orientacji 
wojsk królewskich wyko-
rzystali dowódcy rokoszan 
Krzysztof Grzymułtowski, 
Achacy Pisarski, Aleksander 
Polanowski i Jerzy Zarudny, 
uderzając frontalnie na  do-
tychczas przeprawione przez 
Noteć wojska królewskie. 
Jan Sobieski cudem uniknął 
śmierci. Został uratowany 
przez jednego ze swoich żoł-
nierzy, kiedy wpadł do rzeki 
i zaczął tonąć.    

Przyparte do  bagnistych 
brzegów Noteci wojska kró-

lewskie nie były w  stanie 
kontratakować. Potyczka 
trwała podobno zaledwie 
kwadrans.

Król Jan Kazimierz z dru-
giego brzegu mógł jedy-
nie bezczynnie patrzeć 
na  tragedię, która zaczęła 
się zaraz po  walce. Zwy-
cięzcy buntownicy zaczęli 
mordować jeńców, często 
sąsiadów i  znajomych. Zgi-
nęło około 4000 żołnierzy 
królewskich. W  większości 
zostali bestialsko zamordo-
wani, a  jak podają źródła, 
niektóre trupy miały aż 40 
cięć szablą. 

Wody Noteci zabarwiły 
się na czerwono. Zamordo-
wani rycerze stać się mie-
li legendarnym legionem 
śpiącego wojska, gotowego 
powrócić w  najtrudniej-
szym momencie dziejów 
Polski. Ich śmierć i tragedia 
mątewska do  dzisiaj nie 
zostały właściwie upamięt-
nione.    

13 lipca 1666 r. pod murami 
Inowrocławia rozpoczął się 
upadek I Rzeczypospolitej.

Przejeżdżając przez most 
w  Mątwach nie pamięta-
my, że  w  odmętach rzeki 
śpią rycerze. Do  dzisiaj nie 
ma pomnika, choćby krzy-
ża nad symboliczną mogiłą 
zmarłych.

Znów będzie wesoło
Kiedy pół roku temu przy-
jechało do nas kilkanaście 
kapel podwórkowych, 
porywając do tańca 
mieszkańców i kuracjuszy, 
Starosta Wiesława Paw-
łowska obiecała, że wrócą. 

Słowa dotrzymała, bowiem 
już niebawem wszyscy 
mieszkańcy Powiatu Ino-

wrocławskiego mogą szyko-
wać się na  uliczną dawkę
muzyki i humoru. 

W  połowie sierpnia od-
będzie się II Ogólnopolski 
Festiwal Kapel Podwórko-
wych. Po  ubiegłorocznym 
sukcesie imprezy, liczba 
chętnych do  wystąpienia
była tak wielka, że  przyj-
mowanie zespołów konkur-
sowych już zakończono.

To będzie wielkie wydarzenie!

Poznaj Powiat. Bądź aktywny

Zapomniane miejsce,  
zapomniana przestroga
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W sobotnie popołudnie, 
9 lipca br., Łojewo tętniło 
życiem artystyczno-kultu-
ralnym. 

Tegoroczne zakończenie 
Tygodnia Artystycznego 
połączone z  Festiwalem 
Piosenki Ładnej to  nieza-
pomniane koncerty, licy-
tacje i  moc podziękowań 
dla osób, które wkładają 
swój czas, dzielą się pasja-
mi i angażują w inicjatywy, 
które powstają w sercu Ku-
jaw Zachodnich, w miejscu, 
które stało się dla wszyst-
kich Przystankiem Łojewo.

Od  godz. 15.00 na  tere-
nach zielonych przy Ma-
łym Gople rzeźbiarze wzięli 
udział w  zawodach speed 
carvingu. Rzeźby wykonane 
tego dnia piłą mechanicz-
ną przekazano na  licyta-
cje, które przeprowadzono 
w  czasie pomiędzy kon-
certami podczas Festiwa-
lu.  Pomimo deszczu, akcja 
cieszyła się dużym zainte-
resowaniem, zlicytowano 
wszystkie dziesięć rzeźb, 
a  zebrane środki przekaza-

ne zostaną na pomoc Ukra-
inie.

Pierwsze dźwięki solistów 
i  zespołów prezentujących 
swoją twórczość w  ramach 
Festiwalu Piosenki Ładnej 
popłynęły o  godz. 17.00 
ze  sceny  zlokalizowanej 
pod tzw. grzybkiem (teren 
przy Centrum Dziedzictwa 
Kujaw Zachodnich). Mieli-
śmy przyjemność słuchać 
zespołów:  Peron Wędrow-
ny,  Z  Tylu Chmur, Cztery 
Pory Miłowania, a  także 
solowego występu  Michała 
Wojtusika.

Łagodne brzmienia prze-
platane były licznymi po-
dziękowaniami. Tadeusz 
Kacprzak – Wójt Gminy 
Inowrocław złożył wyrazy 
wdzięczności dla również 
obecnego Marcina Dymow-
skiego -   Prezesa Zarządu 
Grupy Producentów Agros 
Sp. z  o.o. i  G’s za  wielo-
wymiarową współpracę 
na  rzecz pomocy Ukraiń-
com, a  także za  wsparcie 
organizacji sobotniego wy-
darzenia.

W  dalszej części Wójt 
wspólnie z  Krzysztofem 

Kołtuńskim – Przewodni-
czącym Rady Gminy Ino-
wrocław i  Magdaleną Dą-
browską – Zastępcą Wójta, 
przekazali podziękowania 
dla malarek i  rzeźbiarzy. 
Dziewiętnastu artystów 
odebrało dyplomy, upomin-
ki z  lokalnymi produktami 
i lilie, jako symboliczne na-
wiązanie do  tematu prze-
wodniego całego Tygodnia 
Artystycznego - osady ar-
cheologicznej Askaukalis.

Dla upamiętnienia tego 
wyjątkowego czasu wydano 
płyty CD zawierające utwo-
ry wykonane przez naszych 

muzycznych gości występu-
jących na łojewskiej scenie, 
które organizatorzy rozdali 
obecnym miłośnikom takiej 
muzyki i  tego typu wyda-
rzeń jako pamiątkę pierw-
szej edycji Festiwalu Pio-
senki Ładnej.

Rekreacyjnym akcentem 
wydarzenia była możliwość 
wypłynięcia na  Małe Gopło 
Barwanną, kajakiem lub ro-
werem wodnym, a także re-
laks przy grillu i  lokalnej 
kawiarence. Dla dzieci przy-
gotowano tatuaże, warko-
czyki i  możliwość wypoży-
czenia sprzętu sportowego.

W sobotę, 20 sierpnia 
br., w Pławinie na placu 
w sąsiedztwie pałacu od-
będą się Dożynki Gminne 
Gminy Inowrocław. 

Uroczystości dożynkowe 
rozpoczną się korowodem 
dożynkowych wieńców, 
które zostaną zgłoszone 
przez poszczególne so-
łectwa z  terenu Gminy 
Inowrocław do  konkursu 
na  „Najładniejszy Sołecki 
Wieniec Dożynkowy” o na-
grodę Wójta Gminy Inowro-
cław. Wówczas poznamy 
również ten najpiękniejszy, 
wskazany przez powołaną 
przez organizatora Komisję 
Konkursową.

To wydarzy się w przed-
ostatnią sobotę sierpnia, 
natomiast dziś przekazu-

jemy Państwu wiadomość 
o  rozpoczęciu przyjmowa-
nia zgłoszeń do niniejszego 
konkursu. Jego organizato-
rem jest Gmina Inowrocław, 
a  podstawowym celem 
integracja mieszkańców 
sołectw oraz kultywowanie 
tradycji regionalnych i naj-
ciekawszych dziedzin sztu-
ki ludowej.

Z  ważniejszych punk-
tów Regulaminu należy 
wspomnieć, że  każde so-
łectwo do konkursu może 
zgłosić tylko jedną „grupę 
wieńcową” w  maksymal-
nie 10-osobowym skła-
dzie. Konkursowy wieniec 
dożynkowy musi być wy-
konany własnoręcznie, 
a  formą i  użytym mate-
riałem powinien nawiązy-
wać do  tradycji wieńców 
dożynkowych występują-

cych na  Kujawach, bądź 
na terenie całej Polski.

Na  karty zgłoszeniowe 
czekamy do  12 sierpnia 
br., natomiast najpóźniej 
do  18 sierpnia br. należy 
dostarczyć zdjęcia przed-
stawiające prace przy po-
wstawaniu wieńca zgło-
szonego do konkursu.

W  Regulaminie znajdą 
też Państwo informacje 
o  maksymalnych gabary-
tach wieńca oraz jakimi 
kryteriami będzie kiero-
wać się Komisja Konkur-
sowa, dokonując wyboru 
zwycięzcy.

Regulamin Konkursu 
i  kartę zgłoszenia znaj-
dą Państwo na  stronie 
internetowej Gminy Ino-
wrocław. Serdecznie za-
praszamy do  udziału 
w konkursie.

Konkurs  
na „Najładniejszy Sołecki Wieniec Dożynkowy” 

o nagrodę Wójta Gminy Inowrocław

Speed carving, Festiwal Piosenki Ładnej i licytacje

Tydzień Artystyczny  
nad Małym Gopłem

W poprzednim tygodniu, 
tj. od 4 do 9 lipca br., nad 
Małym Gopłem w Łojewie 
odbywał się Tydzień Arty-
styczny, podczas którego 
rzeźbiarze i malarze z Pol-
ski, Litwy i Niemiec wyko-
nywali dzieła nawiązujące 
do osady archeologicznej 
Askaukalis. 

Temat przewodni został 
wybrany nieprzypadkowo 
ze względu na  przypada-
jącą w  tym miesiącu 60. 
rocznicę znalezienia przez 
Juliana Patera, na  polu 
w Kruszy Zamkowej, srebr-
nej rzymskiej monety.

Komisarzem pleneru była 
Natasza Sobczak, która jed-
nocześnie pokazała wyjąt-
kowy warsztat rzeźbiarski. 
Wśród tegorocznych rzeź-
biarzy znaleźli się również: 
Andrzej Mirończuk, Bogu-

sław Migel, Zenon Stańko, 
Sylwester Sowa, Bogumiła 
Caniboł, Ireneusz Caniboł, 
Bernd Winter, Raimondas 
Uždravis, Roman Kiełb. 
Przy sztalugach swój talent 
prezentowały malarki: Ur-
szula Zimorska, Małgorzata 
Krause, Gabriela Badurek, 
Bogusława Bach, Olena Ko-
vpac, Alina Żywicka, Milena 
Bednarska, Agnieszka Świą-

tek, Marta Wilk-Wierzbiń-
ska.

W  ciągu całego tygodnia 
podziwiać mogliśmy pracę 
artystów. Przyglądaliśmy 
się etapom powstawania 
drewnianych figur rzeź-
bionych piłą mechaniczną 
i  pięknych obrazów przed-
stawiających współczesne 
i  historyczne krajobrazy 
Kujaw Zachodnich.
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7 lipca, w godzinach 
wieczornych, doszło 
do wybuchu gazu w bu-
dynku mieszkalnym przy 
ul. Staszica 22 w Inowro-
cławiu. W związku z tym 
dziewięć rodzin musiało 
opuścić swoje mieszkania 
i pozostawić dorobek 
całego życia. Nie ma ofiar 
tego zdarzenia.

Dla części rodzin Miasto 
zapewniło tymczasowe 
miejsca noclegowe w  hali 
przy ul. Rakowicza. Oso-
bom korzystającym z  tych 
noclegów Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej zapew-
nia obiady. Wszystkim po-
szkodowanym rodzinom 
przedstawiono już propozy-
cję mieszkań zastępczych. 
Poszkodowani otrzyma-
ją również zasiłek celowy 

z  MOPS-u, który wyniesie 
1000 zł dla gospodarstw 
wieloosobowych oraz 500 zł 
dla gospodarstw jednooso-
bowych.

- To dla nas priorytet, 
aby zapewnić osobom po-
szkodowanym bezpieczne 
schronienie oraz potrzebne 
wsparcie. Na dzień dzisiej-
szy nie została podjęta de-
cyzja o rozbiórce budynku. 
Czekamy na ekspertyzę 

techniczną budynku, która 
wyjaśni, czy lokatorzy będą 
mogli wrócić do swoich 

mieszkań, czy nie. Zapew-
niam, że dokładamy wszel-
kich starań, aby poszko-

dowani byli odpowiednio 
zaopiekowani – mówi pre-
zydent Ryszard Brejza.

Wsparcie dla Rodzinnych Ogródków 
Działkowych w Inowrocławiu

Prezydent Miasta Ino-
wrocławia Ryszard Brejza 
przyznał dotacje dla Ro-
dzinnych Ogródków Dział-
kowych. Łączna kwota 
wsparcia to 105 tys. zł.

Dzięki dofinansowaniu, 
na  terenie ogrodów będzie 
można m.in.: wymienić sieć 
wodociągową, energetycz-
ną, wymienić ogrodzenie, 
zakupić kostkę brukową 
do  utwardzenia nawierzch-
ni, zmodernizować ogrodze-
nie, wybudować chodniki 
czy zamontować monitoring.

- To  niezwykle ważna 
inwestycja, szczególnie dla 

tych osób, które poświęcają 
swoim ogródkom mnóstwo 
czasu i  chcą, aby otocze-
nie wokół nich było rów-
nie piękne i  funkcjonalne. 

Wzorem lat ubiegłych udało 
nam się wesprzeć aż 15 Ro-
dzinnych Ogrodów Działko-
wych – podsumował prezy-
dent Ryszard Brejza.

Prezydent z wizytą 
w Bad Oeynhausen

Prezydent Ryszard 
Brejza wraz z członka-
mi Towarzystwa Miast 
Partnerskich odwiedził 
niemieckie Bad Oeyn-
hausen, jedyne part-
nerskie miasto Inowro-
cławia. Podczas wizyty 
prezydent miał okazję 
spotkać się z nowym 
burmistrzem miasta 
i osobiście przekazał 
mu zaproszenie do Ino-
wrocławia. Partnerstwo 
obu miast trwa już 33 
lata i rozwija się na wielu 
płaszczyznach, m.in. 
kulturalnych, edukacyj-
nych, a także sporto-
wych.

- Cały czas utrzymujemy 
poprawne relacje z  na-
szym miastem partnerskim 
Bad Oeynhausen. Niestety 
pandemia znacznie ograni-
czyła wzajemne kontakty 
bezpośrednie, ale mamy 
nadzieję, że  uda się wró-
cić do  takiej współpracy, 
jaka była przed pandemią. 
Priorytetami dla obu miast 
jest wspieranie kontaktów 
między rodzinami pol-
skimi oraz niemieckimi, 
a  także szkołami, dlatego 
zarówno w  Inowrocławiu, 

jak i  w  Bad Oeynhausen 
działają stowarzyszenia, 
otwarte na nowych człon-

ków i  wzajemne kontakty 
– podsumował wizytę pre-
zydent Ryszard Brejza.

Wybuch gazu  
w inowrocławskiej 

kamienicy

FOT. MIASTO INOWROCŁAW
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Lp. Rodzinny Ogród Działkowy Kwota dotacji
1 im. L. Waryńskiego 7 800,00 zł
2 im. „Jarzynka” 5 000,00 zł
3 „Irena” 7 800,00 zł
4 im. XX-lecia 7 800,00 zł
5 „Solinka” 7 800,00 zł
6 „Przyroda” 3 000,00 zł
7 „Kolejarz” 7 800,00 zł
8 im. Sikorskiego 7 800,00 zł
9 im. 800-lecia 7 800,00 zł

10 im. Kasprowicza 7 800,00 zł
11 im. Kościuszki 7 000,00 zł
12 „Zofiówka” 7 800,00 zł
13 „Kujawiak” 7 800,00 zł
14 „Łączność” 7 000,00 zł
15 „Relaks” 5 000,00 zł

Razem 105 000,00 zł
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9 czerwca 1972 r. – Przy 
działającym Kole PCK 
w Cukrowni Janikowo po-
wstaje Klub Honorowych 
Dawców Krwi. 
Był to pierwszy Klub 
w zakładach przemysłu 
spożywczego. 

Zarząd Klubu tworzyli: Hen-
ryk Kalka – Prezes, Marcin 
Pachnowski – Sekretarz, Jerzy 
Tojek – Skarbnik, Krystyna 
Adamska – Członek, Florian 
Łada – Członek. 

1974 r.  – Pierwsze odznaki 
dla członków klubu:  K. Jasia-
czyk, J. Tojek, W. Hulisz, H. Ku-
zara, M. Pluskota, J. Karaszew-
ski, A. Tyczewski, M. Springer, 
S. Podolski, M. Nowak, J. Je-
zierski, J. Grzegorski 

1976 r.  – Klub zrzeszał 40 
członków, którzy oddali 19.160 
ml krwi. Najaktywniejsi: H. 
Kalka, H. Kuzara, B. Zwierzyń-
ski, C. Karaszewska, J. Jezierski 

1979 r. –  51 członków od-
dało 35.290 ml krwi. Od po-
czątku istnienia klubu oddano 
206.890 ml krwi. 8 członków 
otrzymało odznaki „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi” 

1982 r. – Klub HDK obcho-
dzi swoje 10-lecie. Była to 
doskonała okazja do uroczy-
stego spotkania, w którym 
uczestniczyli wszyscy człon-
kowie HDK Cukrowni Janiko-
wo, a także zaproszeni goście 
w osobach: Sekretarz Zarządu 
Wojewódzkiego HDK Bor-
kowski, prezes Oddziału PCK 
Inowrocław dr E. Domagała, 
naczelnik MiG Janikowo Al-
fred Niedźwiecki, dyrektor PP 
Cukrownie Bydgoskie M. Go-
rzelańczyk, zastępca dyrekto-
ra ds. Technicznych Cukrow-
ni Bydgoskich J. Kamiński, 
dyrektor cukrowni w Nakle 
Czesław Kalka i inni. Klub 
otrzymał sztandar ufundo-
wany przez załogę Cukrowni 
Janikowo. Wielu członków 
natomiast odznaczenia za 
zasługę na rzecz honorowego 
krwiodawstwa. 

1990 r.  – 33 członków od-
dało łącznie 34.660 ml krwi. 
Od początku działalności 
Koła do 1989 r. członkowie 
oddali łącznie 544.480 ml 
krwi. W tym czasie najaktyw-
niejszymi osobami byli: Le-
szek Babiński, Jerzy Sobczak 
(odznaczeni zostali odznaka-
mi: „Zasłużony dla zdrowia 

narodu”). Henryk Kuzara, 
Rafał Zwierzyński, Henryk 
Kalka, Bolesław Zwierzyński, 
Andrzej Jaworski, Zenon Ska-
rupiński, Marian Serwach. 

1993 r. – 13 lutego w ramach 
WOŚP zorganizowano akcje 
zbiorowego oddawania krwi 
(28.000 ml) z przeznaczeniem 
dla dzieci chorych na serce. 

2000 r.  – Klub zrzesza 70. 
członków załogi oraz wszyst-
kich Krwiodawców z terenu 
całej Gminy Janikowo. Liczył 
wówczas ponad 200 członków. 
Zapiski kronikarskie informują, 
iż członkowie oddawali co roku 
ok. 300 litrów krwi. 

2009 r. – Klub Honorowych 
Dawców Krwi działający przy 
Cukrowni Janikowo przekształ-
cił się w Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy Urzędzie 
Miejskim w Janikowie. 

2012 r. – W dniu 2 czerwca 
zorganizowano uroczystość 
z okazji 40-lecia Klubu HDK. 
Klub został odznaczony Od-
znaką Honorową I stopnia PCK 

2015 r.  – Odznakami Hono-
rowymi II stopnia PCK zostali 
odznaczeni Jerzy Tojek i Robert 
Drogowski. 

2017 r. – Odznakami „Za-
służony dla zdrowia narodu” 

odznaczeni zostali: Eugeniusz 
Bachora, Michał Storozum, 
Władysław Wawrzyniak i Bole-
sław Zwierzyński. 

2018 r.  – Medalem 60-lecia 
Honorowego Krwiodawstwa 
odznaczeni zostali: Krystyna 
Wojnowska, Jacek Sobieralski 
i Jerzy Tojek. 

2019 r. – Medalem 100-lecia 
PCK odznaczeni zostali: Leszek 
Babiński i Jerzy Tojek. 

Najwięcej oddanej krwi 
wśród obecnych członków Klu-
bu: Eugeniusz Bachora – 75 li-

trów Władysław Wawrzyniak – 
75 litrów Michał Storozum – 48 
litrów Zenon Smolik – 45 litrów 
Mirosław Malec – 40 litrów. 

Najaktywniejsi członkowie 
wśród kobiet: Ewa Stawicka, 
Iwona Ewa Bolińska, Ewa Fran-
kowska, Mirosława Kiełbasa. 

Najaktywniejsi członkowie 
wśród mężczyzn: Marcin Ba-
chora, Krzysztof Terlikowski, 
Marek Karczewski, Kamil Ja-
kubczyk. 

W czasie działalności Klubu 
oddaliśmy: 5.822 litrów krwi. 

Klub nasz 23 razy oddał krew 
dla WOŚP - CO ROKU ORGA-
NIZOWANYCH JEST 6 AKCJI 
ZBIOROWEGO ODDAWANIA 
KRWI 

Prezesami naszego Klubu 
w przeszłości byli: Henryk Kal-
ka, Leszek Babiński, Krystyna 
Wojnowska. Obecnie funkcję tę 
sprawuje Beata Szotkiewicz. 

Obecny Zarząd Klubu: Beata 
Szotkiewicz, Krystyna Woj-
nowska, Zenon Smolik, Kamil 
Jakubczyk, Ireneusz Andrze-
jewski, Jacek Sobieralski.

ZARZĄD KLUBU 
DZIĘKUJE WSZYSTKIM 

ORGANIZACJOM 
SAMORZĄDOWYM  

I SPOŁECZNYM 
ORAZ SPONSOROM 

ZA WSPIERANIE 
DZIAŁALNOŚCI 

KLUBU 
 

KLUBU 
HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI 

PRZY 
URZĘDZIE MIEJSKIM 

W JANIKOWIE 
 

Klub Honorowych Dawców Krwi

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

Akty powierzenia 
na okres 5 lat szkolnych, 
tj. od 1 września 2022 r.  
do 31 sierpnia 2027 r. 
otrzymali: Pani Wiolet-
ta Zielińska, Dyrektor  
Szkoły Podstawowej 
im. Karola Urbańskiego 
w Złotnikach Kujawskich, 
Pani Aleksandra  
Deolecka-Geppert,  

Dyrektor Zespołu 
Placówek Oświatowych 
w Tucznie oraz Pani 
Joanna Babral,  
Dyrektor Przedszkola 
Publicznego „Kuja-
wiaczek” w Złotnikach 
Kujawskich.

Powierzenie stanowisk, ser-
deczne gratulacje, a  także 

życzenia satysfakcji z pracy 
zawodowej i trafnych decy-
zji w  zarządzaniu, na  ręce 
dyrektorów, złożyli: Wójt 
Gminy Złotniki Kujawskie 
Witold Cybulski, Przewod-
niczący Rady Gminy Tade-
usz Kuglarz oraz Kierownik 
Wydziału Oświaty Maria 
Twarowska.

Wszyscy dyrektorzy zo-
stali wybrani w drodze kon-
kursów.

W dniu 08 lipca 2022 
r. w Urzędzie Gminy 
Złotniki Kujawskie 
pod pisana została 
umowa  z Wykonawcą tj. 
Wiktorem Słowińskim, 
prowadzącym działal-
ność gospodar czą pod 
nazwą: Firma Usługo-
wo- Produkcyjno- Han-
dlowa Wik tor Słowiń ski 
z siedzibą w Trzemesz-
nie. Umowa dotyczy 
realizacji inwestycji 
pn.: „Budowa budynku 

komunal nego miesz-
kalnego w Leszczach”, 
na które Gmina Złotniki 
Kujawskie otrzymała 
dofinansowane  
ze środków Funduszu 
Dopłat, którego obsługę 
prowadzi Bank Gospo-
darki Krajowej w War-
szawie. 

W  związku z  w/w  inwe-
stycją roboty budowlane 
polegać będą na  budowie 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego zloka-

lizowanego na działce 
nr 13/4, 13/7 położonej  
w miejscowości Leszcze, 
gm. Złotniki Kujawskie. 
Budynek będzie składał 
się z  34 lokali mieszkal-
nych, w  tym 2 miesz-
kania dla osób niepeł-
nosprawnych. Śmietnik 
oraz komórki lokatorskie 
umieszczone będą poza 
budynkiem jako nieza-
leżny obiekt. Ponadto 
zaprojektowano parking 
składający się z  22 miejsc 
postojowych, w  tym 2 
miejsca dla osób niepełno-
sprawnych.

Dyrektorzy  
odebrali powierzenia

Budowa budynku komunalnego  
w Leszczach
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Podczas XXXIV sesji 
Rady Miejskiej w Pakości 
przyjęto uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody 
na nabycie w drodze 
darowizny przez gminę 
Pakość niezabudowanych 
nieruchomości grunto-
wych położonych w m. 
Gorzany. 

Nabycie działek podyk-
towane jest potrzebą po-
szerzenia drogi gminnej 

nr 150416C  relacji Rybitwy 
– Gorzany. 

W  trakcie sesji przyjęto 
również 4 uchwały doty-
czące miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego na  terenie gmi-
ny: dla terenów położonych 
w obrębach Łącko, Rybitwy 
i  Wielowsi celem przebu-
dowy istniejącej linii elek-
troenergetycznej wysokie-
go napięcia 110 kV relacji 
Pakość-Nowa Wieś oraz dla 
terenów położonych w  ob-
rębie 1 i  2 m. Pakość, obrę-

bie Ludkowo, Ludwiniec, 
celem umożliwienia zabu-
dowy terenów zlokalizowa-
nych w  pobliżu wiatraków, 
których zagospodarowanie 
na  cele mieszkaniowe ze 
względu na  obecnie obo-
wiązujące przepisy jest nie-
możliwe. 

Ponadto, radni podjęli 
uchwałę w sprawie zgłasza-
nia obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych. Ozna-
cza to, że  grupa mieszkań-
ców gminy posiadających 
czynne prawo wyborcze 

do  Rady Miejskiej będzie 
mogła wystąpić z  obywa-
telską inicjatywą, tj. złożyć 
projekt uchwały w określo-
nej tematyce. Grupa miesz-
kańców musi liczyć co  naj-
mniej 200 osób.

W związku z rezygnacją 
obecnej skarbnik Gminy 
Anny Kruszka radni podjęli 
uchwałę w sprawie odwo-
łania jej z  dotychczaso-
wej funkcji oraz powołali 
nowego skarbnika, któ-
rym został Sławomir Maj-
chrzak. 

Od 2 lipca br. 
nad Jeziorem Pako-
skim w m. Jankowo 
można wypożyczać 
kajaki. 

Wypożyczalnia czynna 
jest w  piątki w  godzi-

nach od  14.00 do  20.00, 
a  w  soboty, niedziele 
i  święta w  godzinach 
od  10.00 do  20.00, przy 
czym ostatnią godziną wy-
pożyczenia będzie godz. 
19.00.

Koszt wynajęcia kajaka 
wynosi 15 zł za godzinę.

Powołano nowego skarbnika gminy Wypożyczalnia 
kajaków 

już czynna

FOT. NADESŁANE

FOT. NADESŁANE

REKLAMA 0110549128
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ROZRYWKA

od 15 do 21 lipca

 poniedziałek, 18 lipca

05.10  Przysięga (680) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (61) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (129) - serial
09.40  Komisarz Alex (191) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (255) - serial
11.30  Leśniczówka (561) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Naczelne (3) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (62) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (681) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (11) 

- serial
18.50  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Tour de Pologne - kroniki (3) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (562) - serial
21.05  Bolivar (29) - serial
22.00  07 zgłoś się (18) - serial
23.25  Wielka alienacja - dokument
00.35  Jak ona to robi? 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Douglas McGrath, 
wyk. Sarah Jessica Parker, 
Pierce Brosnan, Greg Kinnear

02.10  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 
Świata w Eugene 

05.00  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (169) - serial
05.30  M jak miłość (1573) - serial
06.25  Pasterz (1) - dokument
06.35  Pasterz (2) - dokument
06.55  Rodzinka.pl (135) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (125) - serial
11.50  Rodzinka.pl (126) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (81) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (214) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(6) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (15) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (82) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2618) - serial
20.10  Na skrzydłach miłości 

- film fabularny, USA 2020, 
reż. Lucie Guest, wyk. Morgan 
Kohan, Marcus Rosner

21.45  C.K. Dezerterzy 
- film fabularny, Polska/Węgry 
1985, reż. Janusz Majewski, 
wyk. Marek Kondrat, Bezerédi 
Zoltán, Wiktor Zborowski

23.25  O mnie się nie martw - serial
00.25  Letnia szkoła życia 

- film fabularny, Francja 2017, 
reż. Laurent Cantet, wyk. 
Marina Foïs, Matthieu Lucci, 
Florian Beaujean

02.30  Replikanci 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Chiny/Puerto Rico 
2018, reż. Jeffrey Nachmanoff, 
wyk. Keanu Reeves, Alice Eve, 
Thomas Middleditch

04.20  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (175) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (176) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (205) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1073) - serial
11.40  Gliniarze (276) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (929) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1055) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (559) - serial
17.40  Sekrety rodziny (265) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Pojutrze 

- film fabularny, USA 2004, 
reż. Roland Emmerich, 
wyk. Dennis Quaid, Jake 
Gyllenhaal, Sela Ward

22.50  Najlepszy 
- film fabularny, Polska 2017, 
reż. Łukasz Palkowski, 
wyk. Jakub Gierszał, Arkadiusz 
Jakubik, Kamila Kamińska

01.05  Wykiwać klawisza 
- film fabularny, USA 2005, 
reż. Peter Segal, wyk. Adam 
Sandler, Chris Rock, Burt 
Reynolds

03.35  Świat według Kiepskich (235) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.00  Uwaga! - info
06.15  Nowa Maja w ogrodzie - info
06.40  Akademia ogrodnika - info
06.50  Co za tydzień - info
07.20  Bunt (16) - serial
07.55  Tajemnice miłości (29) - serial
09.00  Ten moment (49) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1254) - serial
11.45  Ukryta prawda (1086) - serial
12.55  Tajemnice miłości (30) - serial
14.00  Ukryta prawda (1255) - serial
15.05  Ukryta prawda (1048) - serial
16.10  Ten moment (50) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1087) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3459) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Na zabójczej ziemi 

- film fabularny, USA 1994, 
reż. Steven Seagal, 
wyk. Steven Seagal, Michael 
Caine, Joan Chen

23.40  Ślub od pierwszego wejrzenia 
- rozrywka

00.45  Co za tydzień - info
01.30  Wewnętrzny wróg (4) - serial
02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 17 lipca

05.10  Klan (3979, 3980) - serial
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (209) 
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.00  Fascynujący czas wiosny (3) 
09.25  W tajnej służbie Jej Królewskiej 

Mości - film fabularny, Wielka 
Brytania/Szwajcaria 1969

11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Więcej niż solidarni (3) 
13.15  Naczelne (3) - dokument
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Przyrodnik na tropie (37) 
14.55  Ojciec Mateusz (318) - serial
15.45  Letni seans filmowy - Jan Serce 

(2) - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.25  Komisarz Alex (206) - serial
19.20  Tour de Pologne - kroniki (2) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.15  Bolivar (28) - serial
21.15  Jak ona to robi? 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Douglas McGrath, 
wyk. Sarah Jessica Parker, 
Pierce Brosnan, Greg Kinnear

22.55  Sicario - film fabularny, 
USA/Meksyk/Hongkong 2015, 
reż. Denis Villeneuve, 
wyk. Emily Blunt, Benicio del 
Toro, Josh Brolin

01.05  Tacy byliśmy (7) - dokument
01.35  Z pamięci - publicystyka
01.55  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 

Świata w Eugene 
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2615) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2616) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2617) - serial
07.00  M jak miłość (1653) - serial
07.55  Pytanie na śniadani
12.00  Artur i Minimki 

- film fabularny, 
Francja/USA/Wielka Brytania 
2006, reż. Luc Besson, 
wyk. Freddie Highmore, 
Madonna, Jason Bateman

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

(3) - rozrywka
16.15  Big Music Quiz (23) 

- rozrywka
17.05  Lajk! (195) - info
17.25  Rodzinka.pl (267) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (156) - rozrywka
18.50  Na sygnale (368) - serial
19.25  Na sygnale (369) - serial
20.00  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki
00.00  Czwarta władza 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2017, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Meryl Streep, 
Tom Hanks, Sarah Paulson

02.05  Dzikie róże 
- film fabularny, Polska 2017, 
reż. Anna Jadowska, 
wyk. Marta Nieradkiewicz, 
Michał Żurawski, Natalia 
Bartnik

03.55  Rodzinka.pl (129) - serial
04.30  Rodzinka.pl (130) - serial
04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
09.15  Kung Fu Panda 3 

- film fabularny, USA/Chiny 
2016, reż. Alessandro Carloni, 
Jennifer Yuh Nelson, 
wyk. Jack Black, Bryan 
Cranston, Dustin Hoffman

11.30  Podróże Guliwera 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Rob Letterman, wyk. Jack 
Black, Jason Segel, Emily Blunt

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

15.05  Indiana Jones i Świątynia 
Zagłady - film fabularny, USA 
1984, reż. Steven Spielberg, 
wyk. Harrison Ford, Kate 
Capshaw, Ke Huy Quan

17.40  Nasz nowy dom (218) - 
rozrywka

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Miss Polski 2022 - rozrywka
23.05  Wykiwać klawisza 

- film fabularny, USA 2005, 
reż. Peter Segal, wyk. Adam 
Sandler, Chris Rock, Burt 
Reynolds

01.25  Brzydka prawda 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Robert Luketic, 
wyk. Katherine Heigl, Gerard 
Butler, Bree Turner

03.35  Świat według Kiepskich (213) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.20  Uwaga! - info
05.40  Ukryta prawda (904) - serial
06.30  Kuchenne rewolucje 
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika - info
08.00  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
09.00  Dzień dobry wakacje - info
11.31  Weekendowa metamorfoza 

- rozrywka
12.35  Co za tydzień - info
13.20  Mask Singer (4) - rozrywka
14.50  Alvin i wiewiórki III 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Mike Mitchell, wyk. Jason 
Lee, Jenny Slate, David Cross

16.45  Bardzo dziki Zachód 
- film fabularny, USA 1999, 
reż. Barry Sonnenfeld, 
wyk. Will Smith, Kevin Kline

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

króla - film fabularny, USA/
Nowa Zelandia 2003, 
reż. Peter Jackson, wyk. Elijah 
Wood, Sean Astin, Dominic 
Monaghan

00.10  Niepamięć 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Joseph Kosinski, 
wyk. Tom Cruise, Morgan 
Freeman, Olga Kurylenko

02.45  Uwaga! - info
03.05  Noc magii - rozrywka
04.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 16 lipca

05.10  Klan (3977, 3978) - serial
06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.40  Rok w ogrodzie - info
08.05  Rok w ogrodzie extra - info
08.20  Wojsko-polskie.pl - dokument
08.45  Pełnosprawni - magazyn
09.15  Sprawa dla reportera 
10.15  Ziemia widziana z kosmosu 

(4) - dokument
11.20  Rolnik szuka żony - rozrywka
12.25  Rio Grande - film fabularny, 

USA 1950, reż. John Ford, 
wyk. John Wayne, Maureen 
O’Hara, Ben Johnson

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.50  Komisarz Alex (165) - serial
15.45  Jan Serce (1) - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Ojciec Mateusz (336) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1283) - info
20.35  Bolivar (27) - serial
21.30  Niemożliwe 

- film fabularny, Hiszpania/
Tajlandia/USA 2012, 
reż. J.A. Bayona, 
wyk. Naomi Watts, Ewan 
McGregor, Tom Holland

23.35  Tylko teraz 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. David Jacobson, 
wyk. Stephen Dorff, Michelle 
Monaghan, Willem Dafoe

01.15  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(40) - serial

02.00  Z pamięci - publicystyka
02.10  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 

Świata w Eugene 
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2613) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2614) - serial
07.00  M jak miłość (1652) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie
11.45  Rodzinny ekspres - info
12.25  Napoleon 

- film fabularny, Australia/
Japonia 1995, reż. Mario An-
dreacchio, wyk. Anne-Louise 
Lambert, Barry Humphries, 
Jamie Croft

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

(12) - rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (844) - serial
17.20  Smaki świata po iberyjsku 
17.45  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.40  Postaw na milion - rozrywka
19.35  Lajk! - info
20.00  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 

Świata w Eugene 
23.25  Hity wszech czasów (33) 

- muzyka, Polska 2022
00.30  Sanctum 

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

02.30  Czwarta władza 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2017, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Meryl Streep, 
Tom Hanks, Sarah Paulson

04.35  Rodzinka.pl (128) - serial
05.10  Przerwa w nadawaniu

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

USA 1989, reż. John G. 
Avildsen, wyk. Ralph Macchio, 
Pat Morita, Robyn Lively

10.10  Ewa gotuje - info
10.40  Bogate dzieciaki bez kasy 

- rozrywka
11.40  Bogaty dom - biedny dom 

(58) - dokument
12.45  Śluby gwiazd (15) - dokument
13.10  Dr Emma (5) - dokument
13.40  Drwale i inne opowieści Biesz-

czadu (94, 95) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie (13) 

- dokument
15.45  Więzienie (72) - dokument
16.15  Więzienie (73) - dokument
16.45  Więzienie (74) - dokument
17.15  Więzienie (75) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (249, 250) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Mister Supranational 2022 

- rozrywka
22.40  Obcy kontra Predator II 

- film fabularny, USA/Meksyk 
2007, reż. Colin Strause, 
wyk. Steven Pasquale, Reiko 
Aylesworth, John Ortiz

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

02.45  183 metry strachu 
- film fabularny, USA 2016, reż. 
Jaume Collet-Serra, 
wyk. Blake Lively, Óscar 
Jaenada, Brett Cullen

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.30  Uwaga! - info
06.45  Ukryta prawda (903) - serial
07.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.30  Wymarzone ogrody - info
09.00  Dzień dobry wakacje (7) - info
11.30  Na Wspólnej (3455) - serial
11.55  Na Wspólnej (3456) - serial
12.20  Na Wspólnej (3457) - serial
12.50  Na Wspólnej (3458) - serial
13.25  MasterChef Junior - rozrywka
15.05  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
16.15  Weekendowa metamorfoza 

- rozrywka
17.20  Wymarzone ogrody - info
17.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Seks w wielkim mieście II 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Michael Patrick King, 
wyk. Sarah Jessica Parker, 
Kristin Davis, Cynthia Nixon

23.10  American Pie: 
Zjazd absolwentów 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Jon Hurwitz, Hayden 
Schlossberg, wyk. Jason Biggs, 
Alyson Hannigan, Seann 
William Scott

01.30  Bardzo dziki Zachód 
- film fabularny, USA 1999, 
reż. Barry Sonnenfeld, 
wyk. Will Smith, Kevin Kline, 
Kenneth Branagh

03.45  Noc magii - rozrywka

 piątek, 15 lipca

05.05  Przysięga (679) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (60) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (128) - serial
09.35  Komisarz Alex (190) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (254) - serial
11.25  Okrasa łamie przepisy - info
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (6) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (61) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (680) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (10) 

- serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Bolivar (25, 26) - serial
22.20  W tajnej służbie Jej Królewskiej 

Mości - film fabularny, 
Wielka Brytania/Szwajcaria 
1969, reż. Peter R. Hunt, 
wyk. George Lazenby, 
Diana Rigg, Telly Savalas

00.50  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(39) - serial

02.00  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 
Świata w Eugene 

05.00  Przerwa w nadawaniu
05.30  M jak miłość (1572) - serial

06.20  Anna Dymna - spotkajmy się - 
dyskusja

06.55  Rodzinka.pl (134) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Smaki świata - pośród mórz 

(6) - info
11.50  Rodzinka.pl (124) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (80) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (213) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(5) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (14) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (81) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2617) - serial
20.10  Postaw na milion - rozrywka
21.10  Lato, muzyka, zabawa 

- wakacyjna trasa Dwójki (21) - 
muzyka, Polska 2019

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

23.20  Ona to on 
- film fabularny, USA/Kanada 
2006, reż. Andy Fickman, 
wyk. Amanda Bynes, Chan-
ning Tatum, Laura Ramsey

01.20  Prezydencka córka 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Forest Whitaker, wyk. Katie 
Holmes, Marc Blucas, Ameriie

03.15  Strażnik dzikiej przyrody (3) 
- serial

05.00  Rodzinka.pl (127) - serial
05.25  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (173) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (174) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (204) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (1072) 

- serial
11.40  Gliniarze (275) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (928) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1054) 

- serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (558) - serial
17.40  Sekrety rodziny (264) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Miss Supranational 

- rozrywka
23.05  Ewolucja planety małp 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Kanada 2014, 
reż. Matt Reeves, wyk. Andy 
Serkis, Jason Clarke, Gary 
Oldman

01.55  Duże dzieci 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Dennis Dugan, 
wyk. Adam Sandler, Kevin 
James, Chris Rock

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3458) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (15) - serial
07.55  Tajemnice miłości (28) - serial
09.00  Ten moment (48) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1253) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1085) - serial
12.55  Tajemnice miłości (29) - serial
14.00  Ukryta prawda (1254) - serial
15.05  Ukryta prawda (1047) - serial
16.10  Ten moment (49) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1086) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  Niepamięć 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. Joseph Kosinski, 
wyk. Tom Cruise, Morgan 
Freeman, Olga Kurylenko

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

02.25  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2021

03.30  Uwaga! - info
03.50  Noc magii - rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

o - film fabularny,
USA/Me

, Benicio del
Toro, Josh Brolin

5 T b li

Pierce Brosnan, Greg
55 Sica

film fabularny, 
Taj

mi Watts, Ewan
McGregor, Tom Holla

 Niemożliwe

mięć 
- film fabula

Morgan
Freeman, Olga Kurylenk
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05.10  Przysięga (683) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (64) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Dobre historie (63) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (2) - serial
09.40  Komisarz Alex (194) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (258) - serial
11.30  Leśniczówka (564) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Najpiękniejsze wyspy świata 

(2) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (65) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1286) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (684) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (14) 

- serial
18.50  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Tour de Pologne - kroniki (6) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1287) - info
20.30  Leśniczówka (565) - serial
21.05  Bolivar (32) - serial
21.55  Sprawa dla reportera 
22.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.30  Magazyn kryminalny 997 
00.20  Gabinet z widokiem na morze 

- serial
01.55  Studio Mistrzostw Świata 

- magazyn, Polska 2022
02.05  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 

Świata w Eugene 
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (172) - serial
05.30  M jak miłość (1576) - serial
06.20  Smaki świata po iberyjsku 
06.55  Rodzinka.pl (138) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Magazyn ekumeniczny - info
11.50  Rodzinka.pl (131) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (84) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (217) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(9) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (18) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (85) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2621) - serial
20.10  Za 5 dolarów 

- film fabularny, USA 2008, 
reż. Nigel Cole, wyk. Chri-
stopher Walken, Alessandro 
Nivola, Sharon Stone

22.00  Synowie  'ndranghety 
- film fabularny, Włochy 2019, 
reż. Giacomo Campiotti, wyk. 
Alessandro Preziosi, Nicole 
Grimaudo, Carmine Buschini

00.05  Zanim zasnę - film fabularny, 
Francja/Wielka Brytania/
Szwecja/USA 2014, reż. Rowan 
Joffe, wyk. Nicole Kidman, 
Colin Firth, Mark Strong

01.50  Kurier - film fabularny, USA 
2012, reż. Hany Abu-Assad, 
wyk. Jeffrey Dean Morgan, 
Mickey Rourke, Til Schweiger

03.35  Gomorra (20) - serial
04.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (181) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (182) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (208) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1076) - serial
11.40  Gliniarze (279) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (932) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1058) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (562) - serial
17.40  Sekrety rodziny (268) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Miłość na zamówienie 

- film fabularny, USA 2006, 
reż. Tom Dey, wyk. Matthew 
McConaughey, Sarah Jessica 
Parker, Kathy Bates

22.10  Moja dziewczyna wychodzi 
za mąż - film fabularny, USA/
Wielka Brytania 2008, reż. 
Paul Weiland, wyk. Patrick 
Dempsey, Michelle Monaghan, 
Kevin McKidd

00.20  W pogoni za szczęściem 
- film fabularny, USA 2006, 
reż. Gabriele Muccino, wyk. 
Will Smith, Jaden Smith, 
Thandiwe Newton

03.00  Świat według Kiepskich (232) 
- serial

03.45  Świat według Kiepskich (210) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3461) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (19) - serial
07.55  Tajemnice miłości (32) - serial
09.00  Ten moment (52) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1257) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1089) - serial
12.55  Tajemnice miłości (33) - serial
14.00  Ukryta prawda (1258) - serial
15.05  Ukryta prawda (1051) - serial
16.10  Ten moment (53) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1090) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3462) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Gruby i chudszy II: 

Rodzina Klumpów 
- film fabularny, USA 2000, 
reż. Peter Segal, wyk. Eddie 
Murphy, Janet Jackson, Larry 
Miller

00.50  Szybcy i wściekli: Tokio Drift 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Japonia 2006, reż. Justin Lin, 
wyk. Lucas Black, Shad Moss, 
Nathalie Kelley

03.10  Noc magii - rozrywka
04.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 środa, 20 lipca

05.10  Przysięga (682) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (63) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (1) - serial
09.40  Komisarz Alex (193) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (257) - serial
11.30  Leśniczówka (563) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Najpiękniejsze wyspy świata 

(1) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (64) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1285) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (683) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (13) 

- serial
18.50  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Tour de Pologne - kroniki (5) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1286) - info
20.30  Leśniczówka (564) - serial
21.05  Bolivar (31) - serial
22.00  07 zgłoś się (20) - serial
23.45  Ukraińcy (4) - dokument
00.45  Na skraju obłędu - film 

telewizyjny, Kanada 2019, 
reż. Jason Bourque, wyk. Kelly 
Thiebaud, Matt Hamilton, Lina 
Renna

02.15  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 
Świata w Eugene 

05.00  Przerwa w nadawaniu

05.05  Na sygnale (171) - serial
05.35  M jak miłość (1575) - serial
06.25  Tora, historia żydowskiej księgi 

- dokument
06.55  Rodzinka.pl (137) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (129) - serial
11.50  Rodzinka.pl (130) - serial
12.30  Koło fortuny (1034) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (83) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (216) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(8) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (17) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (84) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2620) - serial
20.10  C.K. Dezerterzy 

- film fabularny, Polska/Węgry 
1985, reż. Janusz Majewski, 
wyk. Marek Kondrat, Bezerédi 
Zoltan, Wiktor Zborowski

21.50  Strażnik dzikiej przyrody (4) 
- serial

23.35  Medyceusze - władcy Florencji 
(3) - serial

00.45  Mystify: Michael Hutchence 
- dokument

02.40  Archiwista (7) - serial
03.35  Pograbek 

- film fabularny, Polska 1992, 
reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Mariusz Saniternik, 
Grażyna Błęcka-Kolska, 
Franciszek Pieczka

04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (179) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (180) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (207) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1075) - serial
11.40  Gliniarze (278) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (931) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1057) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (561) - serial
17.40  Sekrety rodziny (267) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Jeszcze większe dzieci 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. Dennis Dugan, 
wyk. Adam Sandler, Chris 
Rock, David Spade

22.30  Zła kobieta 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Jake Kasdan, wyk. Came-
ron Diaz, Justin Timberlake, 
Jason Segel

00.20  Więzień labiryntu: 
Lek na śmierć 
- film fabularny, USA 2018, 
reż. Wes Ball, 
wyk. Dylan O’Brien, Kaya 
Scodelario, Ki Hong Lee

03.35  Świat według Kiepskich (207) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3460) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (18) - serial
07.55  Tajemnice miłości (31) - serial
09.00  Ten moment (51) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1256) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1088) - serial
12.55  Tajemnice miłości (32) - serial
14.00  Ukryta prawda (1257) - serial
15.05  Ukryta prawda (1050) - serial
16.10  Ten moment (52) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1089) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3461) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Szybcy i wściekli: 

Tokio Drift 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Japonia 2006, reż. Justin Lin, 
wyk. Lucas Black, Shad Moss, 
Nathalie Kelley

23.45  Ustawka 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Richie Keen, wyk. Ice Cube, 
Charlie Day, Tracy Morgan

01.40  Wewnętrzny wróg (4) - serial
02.45  Uwaga! - info
03.05  Noc magii - rozrywka
04.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 19 lipca

05.10  Przysięga (681) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (62) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (130) - serial
09.40  Komisarz Alex (192) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (256) - serial
11.30  Leśniczówka (562) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Chile: dzika podróż - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (63) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (682) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (12) 

- serial
18.50  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Tour de Pologne - kroniki (4) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (563) - serial
21.05  Bolivar (30) - serial
22.00  07 zgłoś się (19) - serial
23.40  Ocaleni (67) 

- talk show, Polska 2019
00.40  Oddział specjalny: Wyspa 

śmierci - film fabularny, 
USA 2001, reż. Isaac Florentine, 
wyk. Michael Worth, Karen 
Kim, Damian Chapa

02.20  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 
Świata w Eugene

05.00  Przerwa w nadawaniu

05.05  Na sygnale (170) - serial
05.35  M jak miłość (1574) - serial
06.25  Dla duszy i serca... - dokument
06.55  Rodzinka.pl (136) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (127, 128) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (82) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (215) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(7) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (16) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (83) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2619) - serial
20.10  Zanim zasnę 

- film fabularny, Francja/
Wielka Brytania/Szwecja/USA 
2014, reż. Rowan Joffe, wyk. 
Nicole Kidman, Colin Firth, 
Mark Strong

21.55  Replikanci - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania/Chiny/
Puerto Rico 2018, reż. Jeffrey 
Nachmanoff, wyk. Keanu 
Reeves, Alice Eve

23.55  Powiedz mi coś jeszcze 
- dokument

00.55  Na skrzydłach miłości 
- film fabularny, USA 2020, 
reż. Lucie Guest, wyk. Morgan 
Kohan, Marcus Rosner

02.30  Koronawirus - kierunek Nowy 
Jork - dokument

03.15  Statek pijany 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Bob Meyer, wyk. John 
Malkovich, John Goodman, 
Jim Ortlieb

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (177) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (178) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (206) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1074) - serial
11.40  Gliniarze (277) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (930) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1056) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (560) - serial
17.40  Sekrety rodziny (266) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Więzień labiryntu: 

Lek na śmierć 
- film fabularny, USA 2018, 
reż. Wes Ball, wyk. Dylan 
O’Brien, Kaya Scodelario, 
Ki Hong Lee

23.10  Linia życia 
- film fabularny, USA/Kanada 
2017, reż. Niels Arden Oplev, 
wyk. Diego Luna, Ellen Page, 
Nina Dobrev

01.45  Pojutrze 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Roland Emmerich, 
wyk. Dennis Quaid, Jake 
Gyllenhaal, Sela Ward

04.20  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3459) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (17) - serial
07.55  Tajemnice miłości (30) - serial
09.00  Ten moment (50) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1255) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1087) - serial
12.55  Tajemnice miłości (31) - serial
14.00  Ukryta prawda (1256) - serial
15.05  Ukryta prawda (1049) - serial
16.10  Ten moment (51) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1088) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3460) - serial
20.55  Milionerzy (501) - rozrywka
21.35  Pierwszy człowiek 

- film fabularny, USA/Japonia 
2018, reż. Damien Chazelle, 
wyk. Ryan Gosling, Claire Foy, 
Jason Clarke

00.25  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2021

01.30  Zabójcza broń - serial
02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

FILM KATASTROFICZNY 12

Niemożliwe
THE IMPOSSIBLE, HISZPANIA/TAJLANDIA/USA 2012

W wigilię Bożego Narodzenia 2004 
roku doktor Maria Bennett, jej mąż 
Henry i trzej synowie przyjeżdżają 
do luksusowego kurortu w Khao Lak 
w Tajlandii. Nie spodziewa się, 
że w wybrzeże uderzy tsunami.

CZAS TRWANIA: 109 MINUT

REŻYSERIA: J.A. BAYONA

8
OCENA

REDAKCJI

FILM SF 12

Niepamięć
OBLIVION, USA 2013

Rok 2077. Jack Harper i Victoria Olsen 
stanowią załogę bazy znajdującej się 
nad powierzchnią opustoszałej Ziemi. 
Pewnego dnia Jack zauważa statek 
kosmiczny, który rozbija się 
na planecie.

CZAS TRWANIA: 124 MINUT

REŻYSERIA: JOSEPH KOSINSKI

7
OCENA

REDAKCJI

FILM SENSACYJNY 16

Sicario
SICARIO, USA/MEKSYK/HONGKONG 2015

Niedoświadczona, próbująca 
przestrzegać reguł agentka FBI bierze 
udział w operacji zlikwidowania 
bossa meksykańskiego kartelu 
narkotykowego. Jej przewodnikiem 
jest tajemniczy konsultant.

CZAS TRWANIA: 116 MINUT

REŻYSERIA: DENIS VILLENEUVE

8
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 17.07.2022

22:55 
SOBOTA 16.07.2022

21:30 
PIĄTEK 15.07.2022

20:00 
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O AUTYZMIE I NIE TYLKO 

4 lipca w Bibliotece Miejskiej 
w Inowrocławiu odbyło się 

spotkanie, na którym mogli-
śmy dowiedzieć się czegoś wię-

cej na temat autyzmu wśród 
dzieci oraz dorosłych. Prezeska 
Zarządu Fundacji PRODESTE 
dr Joanna Ławicka opowie-

działa między innymi o swojej 
najnowszej książce „Jarzmo. 

Spectrum przemocy”. Na spo-
tkaniu została poruszona mię-

dzy innymi tematyka prze-
mocy wobec osób autystycz-

nych, gdyż w większości przy-
padków są to tragiczne sytu-
acje dzieci i młodzieży w pol-
skim systemie wychowaw-

czym, edukacyjnym czy reha-
bilitacyjnym. Ponadto uczest-
nicy mogli dowiedzieć się co 
tak naprawdę jest potrzebne 

w kontaktach z osobami auty-
stycznymi i jak powinny wy-

glądać relacje na płaszczyźnie 
rodzic – dziecko. Po spotkaniu 
zgromadzona publiczność za-
dawała wiele pytań, na które 

odpowiadała Joanna Ławicka. 
 

WIZERUNKI OBRAZÓW – PORTRETÓW 
Wizerunki obrazów – portre-
tów, które w skutek II wojny 

światowej zaginęły z polskich 
muzeów i kolekcji, można oglą-
dać w Saloniku Literacko-Arty-
stycznym Biblioteki Miejskiej 

w Inowrocławiu. „Utracone ob-
licza” pokazują tylko cząstkę 

polskich strat wojennych. Są to 
wybrane portrety autorstwa 

wybitnych artystów – Aleksan-
dra Gierymskiego, Konrada 
Krzyżanowskiego, Annibale 

Carracciego czy Lovisa Corin-
tha oraz dzieła mniej znanych 
twórców. Za pośrednictwem 
portretów dotknąć możemy 

kontekstu epoki i miejsca, 
w którym każdy z nich powsta-
wał. Styl, w jakim tworzył ma-

larz, stroje z epoki, wreszcie 
twarze i spojrzenia portretowa-
nych, czyli wszystko to, co za-
pisane jest w tych utraconych 

obrazach, przenika się z ich 
dramatyczną wojenną historią. 

Przygotowana przez MKiDN 
ekspozycja wcześniej była pre-
zentowana w Warszawie w Ła-

zienkach Królewskich oraz 
na ogrodzeniu Stadionu PGE 
Narodowego, a także w Mu-
zeum Miasta Jaworzno i Mu-

zeum Okręgowym w Koninie.

                            KRÓTKO 

Od urodzenia związana 
z naszym regionem, matka 
jedenaściorga dzieci – Joan-
na Malińska obchodziła nie-
dawno setne urodziny. 

5 lipca Przewodnicząca Sej-
miku Elżbieta Piniewska od-
wiedziła nestorkę i wręczyła jej 
marszałkowski medal Unitas 
Durat Palatinatus Cuiaviano-
Pomeraniensis. 

Joanna Malińska na świat 
przyszła 10 czerwca 1922 roku 
w Trlągu (w Gminie Jani-
kowo). Mieszkała w tej miej-
scowości do siedemnastego 
roku życia. 

Córka Łucji i Michała po-
chodzi z licznej rodziny (3 sio-
stry i 4 braci). Jedna z jej 
sióstr, Marianna Karaszew-
ska, w 2020 roku świętowała 
swój setny jubileusz i również 
została odznaczona medalem 
marszałka. 

Pani Joanna w czasie 
wojny została skierowana 
do pracy pod przymusem 
u niemieckiego właściciela 
ziemskiego. Wspominając tę 
pracę przywołuje w pamięci 14-
godzinny wyzysk za głodową 
stawkę, był to bardzo trudny 
czas. Mając 15 lat dołączyła 

do kościelnego zgrupowania 
Młode Polki, w ramach którego 
brała udział w spotkaniach, im-
prezach i przedstawieniach. 
W wieku 24 lat stanęła na ślub-
nym kobiercu z Józefem Maliń-
skim.  

Para wyjechała na Ziemie 
Odzyskane do Trzebiatowa 
(obecnie województwo za-
chodniopomorskie), a po  
trzech latach powrócili w ro-
dzinne strony i osiedlili się 
w Parlinie (powiat mogileński). 

Mieli 11 dzieci - 5 córek  
i 6 synów. Pani Joanna zajmo-
wała się opieką i wychowywa-
niem dzieci, mąż pracował 
w państwowym gospodar-
stwie rolnym. Od 1958  
zamieszkali w Wieńcu, 

w 2009 roku pani Joanna 
owdowiała.  

Ma 27 wnucząt, 46 prawnu-
cząt i 7 praprawnucząt. Wciąż 
cieszy się dobrą kondycją. Obec-
nie nadal mieszka w Wieńcu 
wraz z synem i synową.         (DM)                       

MEDAL DLA JOANNY MALIŃSKIEJ
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60 tysięcy złotych z budżetu 
województwa przeznaczono 
w tym roku na realizację pro-
jektów z zakresu upowszech-
niania turystyki i krajoznaw-
stwa. Dzięki temu dofinanso-
waniu organizacje pozarzą-
dowe zorganizują rajdy pie-
sze i rowerowe, konkursy 
i warsztaty. 

- Dzięki przedsięwzięciom i im-
prezom przygotowywanym 
przez organizacje pozarzą-
dowe wzrasta atrakcyjność tu-
rystyczna naszego wojewódz-
twa. Tego typu inicjatywy to 
ważny wkład w rozwój regio-
nalnej oferty oraz popularyza-
cję i upowszechnianie tury-
styki na Kujawach i Pomorzu. 

Dzięki nim coraz więcej osób 
może odkrywać atrakcje swo-
ich małych ojczyzn – mówi 
Marszałek Piotr Całbecki. 

W ramach konkursu ,,Upo-
wszechnianie turystyki i krajo-
znawstwa” do 21 organizacji 
pozarządowych z regionu tra-
fiło w sumie 60 tysięcy złotych.  

W tym gronie znaleźli się: 
Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze Oddział 
w Inowrocławiu - 2500 złotych 
na organizację XII Rajdu Sapera 
2022 i Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze Oddział 
Nadgoplański - 2575 złotych 
na organizację ,,Jubileuszowego 
Rajdu Rowerowego 600-lecia 
Kruszwicy Ósemką Dookoła Je-
ziora Gopło” .                                            (DM)                                          

PIENIĄDZE 
NA TURYSTYKĘ
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Pula rozdysponowana w ramach 
konkursu ofert, pozwoli na reali-
zację piętnastu projektów. 

- Organizacje i ruchy mło-
dzieżowe mają istotny wkład 
w pracę wychowawczą z mło-
dymi ludźmi. dzieci i młodzież 
mogą poznawać harcerskie 
wartości, kształtować swoje 
zainteresowania, aktywnie 
i wartościowo spędzać wolny 
czas. To ważni partnerzy sa-
morządowych władz woje-
wództwa w realizacji wielu 
wartościowych społecznie ini-

cjatyw- podkreśla Marszałek 
Województwa Piotr Całbecki. 

Pieniądze pochodzą z bu-
dżetu samorządu wojewódz-
twa i trafią głównie do organi-
zacji harcerskich i uczniow-
skich klubów sportowych z ca-
łego regionu. Wsparcie finan-
sowe trafi miedzy innymi 
do Chorągwi Kujawsko-Po-
morskiej Związku Harcerstwa 
Polskiego – hufców z Bydgosz-
czy, Torunia, Inowrocławia, 
Tucholi i powiatu żnińskiego 
oraz do uczniowskich klubów 
sportowych z powiatów alek-
sandrowskiego i włocław-
skiego. Przekazywane dofinan-
sowanie pozwoli na organiza-
cję harcerskich zlotów i biwa-
ków, organizację wakacyjnego 

wypoczynku nad morzem, 
wyjazdów integracyjnych 
i obozów sportowych. 

Chorągiew Kujawsko - Po-
morska Związku Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Inowrocław 
otrzyma 10 tysięcy złotych  
na zadanie „Harcerskie wycho-
wanie to wspólne działanie”. 

Urząd Marszałkowski 
wsparł realizację projektów re-
alizowanych przez organizacje 
pozarządowe w dziedzinach: 
kultury, sportu, rozwiązywa-
nia problemów uzależnień, po-
mocy społecznej, ochrony 
zdrowia, turystyki i działalno-
ści na rzecz osób niepełno-
sprawnych oraz rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego.  
(DM)                                                                        

Ponad dwieście tysięcy złotych 
trafi do młodzieżowych orga-
nizacji pozarządowych z re-
gionu na realizację projektów 
wspierających wychowanie.
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WSPARCIE DLA HARCERZY
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15  LIPCA 
1896 - w Inowrocławiu zało-

żono pierwszy telefon. 
1988 - w Poznaniu zmarł doc. dr 

med. Adam Burda (ur. 1907), 
kierownik Kliniki Dermatolo-

gicznej, wieloletni przewodni-
czący oddziału poznańskiego 

Polskiego Towarzystwa Derma-
tologicznego. Podczas wojny 
żołnierz Armii Krajowej. Był 
wychowankiem Gimnazjum 

Jana Kasprowicza. 
16  LIPCA 

2011 - na inowrocławskim osie-
dlu Rąbin odbył się wielki kon-
cert „Hity na czasie” - transmi-

towany na żywo przez TVP1 
i Radio Eska. 

17  LIPCA 
1317 - wśród świadków aktu 

sprzedaży ziemi michałowskiej 
znalazł się Teodor (Teodoryk), 
pierwszy znany imiennie bur-

mistrz Inowrocławia. 
1666 - hetman Jan Sobieski na-

pisał do Marii Kazimiery 
o śmierci swego oficera  

St. Germaina, który został po-
chowany u karmelitów w Mar-

kowicach. 
1904 - powstało Towarzystwo 
Samopomocy Naukowej (Mę-
skiej) w Inowrocławiu, którego 
celem było „wzajemne kształ-

cenie umysłu i rozszerzanie 
wiedzy dotychczas nabytej”.  

18  LIPCA 
1301 - pierwsze wzmianki źró-

dłowe o kujawskich wsiach 
Pieranie i Leszcze. 

1977 - inowrocławskie Przed-
siębiorstwo Budownictwa Rol-

niczego ukończyło budowę 
krytej pływalni „Delfin”. 

1941 - niemiecki podoficer 
Urban Thelen (1915-2008) prze-

wiózł potajemnie z Gniezna 
do Inowrocławia relikwie św. 
Wojciecha, które przetrwały 
okres okupacji ukryte w ko-

ściele św. Mikołaja. 
19  LIPCA 

1312 - książę inowrocławski 
Przemysł poczynił nowe na-
dania na rzecz klasztoru nor-

bertańskiego w Strzelnie. 
20  LIPCA 

1968 - w Inowrocławiu przy  
ul. Cegielnej oddano do użytku 
nową Drukarnię Zakładu Wy-

dawnictw CRS, późniejszą Dru-
karnię Kujawską. 

1969 - oddano do użytku „Sta-
dion 25-lecia” w Inowrocławiu. 

21  LIPCA 
1882 - „Gazeta Toruńska” do-
niosła, że kopalnia węgla bru-

natnego odkryta w 1672 r. w od-
ległym od Inowrocławia o 3/4 

mili Orłowie pracuje skrzętnie, 
a węgiel nie ustępuje wybor-

nemu węglowi czeskiemu 
i daje nadzieję na rozwój prze-

mysłu kujawskiego. 
1893 - urodził się Marian Ka-
sprzak, który w 1906 r. zaini-

cjował w inowrocławskiej 
I Szkole Miejskiej (późniejszej 

SP nr 3 im. Stanisława Sta-
szica) strajk szkolny w obronie 

języka polskiego. Zginął 
w 1940 r. w Oświęcimiu.

Latem w Szkole Rzemiosła 
w Inowrocławiu zamonto-
wany zostanie symulator sa-
mochodu do nauki jazdy. 
Konstrukcja ma na celu roz-
wijanie młodych rzemieślni-
ków, nie tylko mechaników 
samochodowych. 

Symulator samochodu to kon-
strukcja przestrzenna ze stali, 
składająca się z podkładu, fo-
tela, kierownicy, pedałów oraz 
skrzyni biegów, które w sposób 
bardzo dokładny oddają re-
alizm jazdy prawdziwym sa-
mochodem. 

- Nasza szkoła wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom dzi-
siejszej młodzieży. Umiejęt-
ność prowadzenia auta to ko-
nieczność. Symulator daje ta-
kie możliwości. Z nowocze-
snego sprzętu skorzystają nie 
tylko mechanicy samocho-
dowi bowiem na rynku zawo-
dowym liczy się dziś mobil-
ność. Obejmuje ona także fry-
zjerki i sprzedawców, którzy 
również muszą dojeżdżać 
do klientów czy przewozić 

swój towar - mówi dyrektor 
szkoły Ireneusz Springer. 

Profesjonalny symulator to 
także trzy monitory przystoso-

wane do długiej pracy. Oprogra-
mowanie zawiera trasy zarówno 
w mieście, jak i plac manewrowy. 
To idealny sprzęt do nauki jazdy. 

- Warto dodać, że mecha-
nicy samochodowi, którzy 
uczą się w naszej szkole mogą 
w łatwy i prosty sposób zrozu-

mieć jak działa samochód. 
Osoby, które będą przygotowy-
wać się do nauki jazdy będą 
mogły skorzystać z pomocy 
wirtualnego instruktora lub 
pojeździć samochodem w tzw. 
trybie swobodnym - dodaje dy-
rektor. 

Symulator zawiera także 
tryb egzaminów, w którym 
kursant może sprawdzić swoje 
możliwości. Młodzi rzemieśl-
nicy będą mogli wybrać tryb 
realistyczny (widok z środka 
samochodu) lub arcade (widok 
zza samochodu). Dodatkowo 
dołączony do oprogramowa-
nia jest bardzo rozbudowany 
symulator samochodu. 

- Chcemy pokazać, że rze-
mieślnicy to bardzo nowocze-
śni ludzie. Bazując na najnow-
szej technologii przyszli przed-
siębiorcy w prosty i łatwy spo-
sób zapoznają się z podstawami 
prowadzenia samochodu 
i przepisami ruchu drogowego, 
a mechanicy samochodowi bez 
wychodzenia ze szkoły zrozu-
mieją jak działa samochód - 
podkreśla Springer.  (DM)                       

 SYMULATOR SAMOCHODU 
DO NAUKI JAZDY W SZKOLE

W miniony weekend policyjna 
akcja „Bezpieczna woda” na te-
renie jeziora Gopło przepro-
wadzona była wspólnie ze stra-
żakami, Nadgoplańskim 
WOPR oraz przedstawicielem 
Nadgoplańskiego Parku Ty-
siąclecia. Tym razem skoń-
czyło się na pouczeniach. 

Weekendowy patrol jeziora Go-
pło kruszwickich „Wodnia-
ków”, strażaków z PSP Inowro-
cław i OSP Kruszwica wsparli 
także przedstawiciele Nadgo-
plańskiego Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego 

w Kruszwicy oraz pracownik 
Nadgoplańskiego Parku Tysiąc-
lecia. 

Funkcjonariusze kontrolo-
wali osoby korzystające z jedno-
stek pływających oraz sprzętu 
wodnego.  Sprawdzali nie tylko 
uprawnienia i używany sprzęt, 
ale także trzeźwość.  

Policjanci skontrolowali  
14 jednostek pływających oraz 
sprawdzili uprawnienia i trzeź-
wość 14 osób. Ponadto skontro-
lowali 5 wędkarzy. Wobec 6 osób 
zastosowano pouczenia na pod-
stawie przepisów dotyczących 
żeglugi śródlądowej.                    (DM)                 

WSPÓŁPRACA SŁUŻB

FO
T.

 K
PP

 IN
O

W
RO

CŁ
AW

FO
T.

 S
ZK

O
ŁA

 R
ZE

M
IO

SŁ
A

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Inowro-
cławiu wspiera walczącą 
Ukrainę. Przekazało 
za wschodnią granicę star-
sze modele autobusów. 

- Zniszczona infrastruktura 
przemysłowa Ukrainy nie po-
zwala na uzupełnianie strat, nie 
tylko w sprzęcie wojskowym, 
ale każdym innym, który jest 
niezbędny do funkcjonowania 
państwa, zwłaszcza takiego 
państwa, które zmaga się 
z przeciwnikiem dysponują-
cym przewagą materiałową 
i niezagrożonym zapleczem 
przemysłowym. Dlatego też za-
padła decyzja o przekazaniu 
tych autobusów - informuje 
MPK w Inowrocławiu.  

Kilkanaście dni temu 
z Inowrocławia na Ukrainę do-
tarły dwa autobusy marki Sola-
ris Urbino 12 o numerach bocz-
nych 601 i 603.  

- O takie wsparcie walczącej 
Ukrainy zwrócił się do władz 
Inowrocławia Związek Miast Pol-
skich. Po uzgodnieniach posta-
nowiliśmy przekazać dwa wspo-
mniane wozy. Pojazdy na gra-
nicę polsko-ukraińską dostar-
czyli nasi kierowcy. Solarisy osta-
tecznie trafić miały do Lwowa - 
mówi Mariusz Kuszel, prezes 
MPK w Inowrocławiu. 

Przekazane Ukrainie auto-
busy były niezawodne i komfor-
towe. Przedsiębiorstwo odcho-
dzi jednak od pojazdów o napę-
dach wyłącznie spalinowych. 
Solarisy kończyły więc już 

swoją służbę na rzecz inowro-
cławian. Auta były sprawne, 
a przed podróżą na Ukrainę 
poddano je gruntownym prze-
glądom technicznym. 

- Liczę, że jako pojazdy 
o mocnej i niezawodnej kon-
strukcji przysłużą się naszym 
sąsiadom - dodaje Kuszel. 

Inowrocławskie MPK prze-
kazało naszym wschodnim są-
siadom nie tylko dwa wozy. Ja-
dące do Lwowa autobusy wio-
zły też dary rzeczowe - śpiwory, 
żywność długoterminową, 
środki higieniczne, a także na-
rzędzia, w tym łopaty i saperki, 
o które szczególnie prosiła 
strona ukraińska. W zbiórce da-
rów pomogli: Caritas, firma BG 
Poland z Poznania i PCK Ino-
wrocław.             (DM)                 

AUTOBUSY MPK TRAFIŁY 
NA UKRAINĘ
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Policjanci niemalże każdego 
dnia znajdują osoby, których 
nie odstraszają kary za jazdę 
w stanie nietrzeźwości. 

- Tylko w ciągu trzech 
ostatnich dni funkcjonariusze 
zatrzymali siedem osób, które 
pod wpływem alkoholu poru-
szały się w ruchu drogowym 
jednośladami - informuje st. 
asp. Justyna Piątkowska z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.  

4 lipca policjanci gniew-
kowskiego komisariatu za-
trzymali 59-latka, który poru-
szał się motorowerem mając 
w organizmie ponad 1,5 pro-
mila alkoholu, a następnie 
69-latka kierującego rowe-
rem, który „wydmuchał” po-
nad dwa promile. Dzień póź-
niej inowrocławscy dzielni-

cowi uniemożliwili dalszą 
jazdę 54-letniemu mężczyź-
nie, który jechał rowerem ma-
jąc prawie dwa promile w wy-
dychanym powietrzu. 

Z kolei funkcjonariusze 
Komendy Policji w Kruszwicy 
zatrzymali nietrzeźwego  
61-latka, który miał 0,6 pro-
mila. 6 lipca w ręce inowro-
cławskiej „drogówki” wpadł  

28-letni pijany motorowerzy-
sta, u którego badanie alkoma-
tem wykazało 1,7 promila alko-
holu w organizmie.  

Kruszwiccy policjanci 
tego samego dnia zatrzymali 
dwóch pijanych rowerzystów. 

Pierwszy z nich - 53-latek 
miał prawie dwa promile, 
a drugi 30-latek – ponad pro-
mil. 

- Wszyscy rowerzyści uka-
rani zostali mandatami kar-
nymi, natomiast motorowe-
rzystom policjanci zatrzymali 
prawa jazdy i teraz muszą się li-
czyć z wysokimi grzywnami, 
zakazem prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, a nawet 
karą do dwóch lat pozbawienia 
wolności - dodaje  st. asp. Ju-
styna Piątkowska.                        (DM)                                                                                  

NIGDY NIE JEŹDZIJ 
PO ALKOHOLU

Przyjemnie jest wsiąść na ro-
wer, gdy na dworze piękna 
pogoda. Pamiętajmy jednak, 
żeby nie pić wcześniej alko-
holu, bo nawet niewielka 
ilość w gorące dni może od-
bić się na naszej koncentracji. 
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WYSOKA GRZYWNA
46-letni mieszkaniec po-
wiatu inowrocławskiego  
odpowie za przechowywa-
nie tytoniu bez polskich 
znaków akcyzy. Teraz  
czeka go wysoka grzywna 
i nawet trzy lata pozbawie-
nia wolności. 

Inowrocławscy policjanci 
z Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą i Ko-
rupcją uzyskali informację 
o tym, że mieszkaniec jednej 
z miejscowości pod Gniewko-
wem na terenie swojej pose-
sji może posiadać nielegalny 
tytoń. 

- 8 lipca podczas przeszu-
kania funkcjonariusze zabez-
pieczyli 18,5 kilograma tytoniu 
bez akcyzy. Mężczyzna został 
zatrzymany i tego samego dnia 
usłyszał zarzut z ustawy karnej 
skarbowej. Z tytułu nieodpro-
wadzonego przez sprawcę po-
datku akcyzowego uszczuple-
nie Skarbu Państwa mogło wy-
nieść prawie 16 tysięcy złotych 
- mówi st. asp. Justyna Piątkow-
ska z Komendy Powiatowej Po-
licji w Inowrocławiu. 

Za to przestępstwo wobec 
podejrzanego sąd może orzec 
wysoką grzywnę oraz do trzech 
lat pozbawienia wolności.   (DM)

TYTOŃ BEZ AKCYZY
20-kilogramowy worek tyto-
niu do palenia ujawnili ino-
wrocławscy policjanci pod-
czas przeszukania jednego ze 
sklepów na terenie miasta.  

11 lipca do sklepu prowadzo-
nego na terenie Inowrocławia 
przez mieszkańca powiatu ko-
nińskiego wkroczyli policjanci 
z Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą i Ko-
rupcją.  

W wyniku przeszukania 
zabezpieczyli 20 kilogramów ty-
toniu do palenia bez polskich 
znaków akcyzy. Zatrzymany  
usłyszał zarzut z ustawy Kodeks 
karny skarbowy. Podatek akcy-
zowy, jaki sprawca powinien 
był zapłacić za taką ilość towaru 
to kwota 17290 złotych. 

Teraz 36-latek musi liczyć 
się z karą nawet do 3 lat pozba-
wienia wolności i wysoką 
grzywną.                                                (DM)
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BEZ 

UPRAWNIEŃ
Ponad pół promila miał w or-
ganizmie 51-latek, który poru-
szał się po drodze publicznej 
ciągnikiem w jednej z miej-
scowości na terenie gminy. 
Ponadto nie posiadał żad-
nych uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Odpowie za to 
przed sądem. 

10 lipca policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego w Inowro-
cławiu pełniący służbę na mo-
tocyklach, zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego cią-
gnikiem Ursus.  

- Mężczyzna oświadczył, 
że żadnych uprawnień do kie-
rowania nie ma. W trakcie roz-
mowy funkcjonariusze wyczuli 
od niego alkohol, w związku 
z czym sprawdzili jego trzeź-
wość. Trzykrotne badanie po-
twierdziło, że miał w organi-
zmie ponad 0,6 promila - infor-
muje st. asp. Justyna Piątkow-
ska z Komendy Powiatowej Po-
licji w Inowrocławiu.  

Kierowca zostanie pocią-
gnięty do odpowiedzialności 
za jazdę w stanie nietrzeźwości 
oraz bez uprawnień. Z pewno-
ścią będzie miał także orze-
czony zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych.  
(DM)                                                                                                                                                                                                                                     

Sprzątanie pasów drogowych 
odbywało się w Inowrocła-
wiu. Na drogach całego Po-
wiatu ekipy drogowe wykony-
wały natomiast interwen-

cyjne naprawy oznakowania 
pionowego, poziomego oraz 
zabezpieczały będą ubytki 
mieszanką mineralno-asfal-
tową, tzw. masą na zimno. 

Ponadto czyszczono 
urządzenia kanalizacji desz-
czowej na terenie Inowrocła-
wia oraz urządzenia odwad-
niające w ciągach dróg na te-
renie Powiatu i wodościeków, 
koszono trawę w ciągach dróg 
powiatowych w Inowrocła-
wiu oraz gmin: Inowrocław, 

Złotniki Kujawskie, Janikowo, 
Kruszwica, Rojewo, Pakość. 
Regulowano też pobocza 
w Kleparach, Gnojnie, i na tra-
sie Pieranie - Papros. 

Drogowcy zajęli się też 
ubytkami na drogach: Bą-
kowo - Chróstowo, Bronie-
wice - Kołodziejewo, Ołdrzy-
chowo, Ostrowo - Gąski, Kru-
szwica - Włostowo oraz pielę-
gnacją zieleni na rondach So-
lidarności i turbinowym.    
(SP)                                                                                                  

Sprzątanie pasów drogo-
wych, koszenie trawy, na-
prawy oznakowania i czysz-
czenie urządzeń kanalizacji 
deszczowej to jedne z wielu 
prac prowadzonych w tym 
tygodniu przez ekipy Za-
rządu Dróg Powiatowych.
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PODZIĘKOWANIA DLA STAROSTY 

Uczestnicy OnkoRejsu, wspie-
ranego przez Powiat Inowro-
cławski, przesłali niedawno 

Staroście Wiesławie Pawłow-
skiej podziękowania. - Dzięku-
jemy za okazaną pomoc, zro-
zumienie, otwartość i życzli-

wość – czytamy w liście podpi-
sanym przez kilkunastu 

uczestników. OnkoRejs był 
ogólnopolskim marszem dla 
osób chorych onkologicznie 
oraz wspierających ich zdro-

wych. Był to 7-dniowy marsz, 
który objął piesze trasy wzdłuż 
granic Polski, każda ponad 100 
km. Celem marszu była akty-
wizacja osób, które dotknęła 

choroba nowotworowa, 
a także ich bliskich. 

 
DLA MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFOWANIA 

„Przyroda Powiatu Inowro-
cławskiego” to nazwa kon-

kursu, do którego zapraszamy 
wszystkich miłośników foto-
grafowania. Tematyka kon-

kursu dotyczy przyrody i kra-
jobrazu Powiatu Inowrocław-
skiego. Na zdjęcia organizato-

rzy czekają do 30 sierpnia. 
Szczegółowe informacje 

można otrzymać pod nr. tel. 52 
35 92 321, 52 35 92 323 oraz ma-

ilowo: promocja@inowroc-
law.powiat.pl Patronat 

nad konkursem sprawuje  
Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska. Regulamin 

konkursu można znaleźć 
na stronie BIP Powiatu  

nowrocławskiego. 
 

FESTYN W SKOTNIKACH 

Wiele ciekawego działo się pod-
czas festynu w Skotnikach 

(w gminie Kruszwica), który od-
bywał się przy wsparciu Po-

wiatu Inowrocławskiego. Pełną 
atrakcji dla dzieci imprezę przy-
gotowało miejscowe sołectwo.

                            KRÓTKO

Marki eobuwie.pl i MODIVO 
7 lipca otworzyły nowy 
sklep stacjonarny w Galerii 
Solnej w Inowrocławiu. Pol-
skie multibrandy zaprasza-
ją do świata mody, pełnego 
nowoczesnych oraz innowa-
cyjnych rozwiązań. Wyjąt-
kowy koncept proponuje 
produkty z oferty obu bran-
dów.  
To pierwszy w regionie 
sklep, który łączy ze sobą 
światy offline i online! 

Wspólny koncept eobuwie.pl 
i MODIVO łączy portoflio kil-
kuset marek, w tym m.in. Co-
nverse, New Balance, Guess, 
Fila, Furla i PINKO. Sklep wy-
różnia się pełną digitalizacją 
i nowoczesnymi rozwiąza-
niami. Produkty nie są fizycz-
nie eksponowane na półkach 
i wieszakach - można je oglą-
dać na tabletach i ekranach 
multimedialnych. W sklepie 
główny nacisk położono 
na doświadczenie zakupowe 
Klienta oraz obsługę pre-
mium.  

Na Klientów czekają też 
popularne usługi takie jak Za-
rezerwuj i Przymierz, czy 
esize.me. Pierwsza pozwala 
na przymierzenie zarezerwo-
wanych wcześniej produktów. 
W dowolnym momencie 
możliwe jest zamówienie 
do sklepu artykułów z oferty 
online eobuwie.pl oraz MO-
DIVO. Kiedy zamówienie bę-
dzie skompletowane, zostanie 
wysłane  powiadomienie SMS. 
Natomiast esize.me to funkcjo-
nalność, w której specjalny 
skaner pozwala właściwie do-
pasować obuwie.  

Pierwszy sklep eobu-
wie.pl i MODIVO w Inowrocła-
wiu zajmuje niemal 500 m2. 
Na miejscu, od ręki dostępne 
jest ponad 11 tysięcy produk-
tów, które można zamówić 
za pomocą 38 tabletów. Pro-
dukty z oferty MODIVO 
można przymierzyć w dwóch 
przymierzalniach. Sklep w Ga-
lerii Solnej zlokalizowany jest 
na parterze i jest otwarty 
od poniedziałku do soboty  
w godzinach 9-21.

WSPÓLNY SKLEP EOBUWIE.PL 
I MODIVO W GALERII SOLNEJ

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

Parasolki na „Królówce”, żywe 
rzeźby, pokazy magii, pokazy 
kuglarsko-cyrkowe, balonowe 
show – to tylko niektóre z przy-
gotowanych atrakcji. 

Od wczoraj deptak w cen-
trum miasta zdobi instalacja 
barwnych parasolek. Taki wy-
strój stał się symbolem Art Ino 
Festiwal. 

- 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. 
Tego dnia na uczestników wy-
darzenia będzie czekać mnó-
stwo atrakcji, konkursów i za-
baw.. Nie zabraknie także sta-
nowisk z malowaniem twarzy 
i włosów, a także pleceniem 
warkoczyków. Podczas całego 
wydarzenia uczestnikom towa-
rzyszyć będą inowrocławskie 
WiewiórINKI.                                    (UM)                                     

ART INO FESTIWAL - 
ATRAKCJE W CENTRUM
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8 lipca w inowrocławskim Te-
atrze Letnim w ramach pro-
jektu Inowrocław 6-5-4 za-
śpiewała Kasia Kowalska. Za-
grają jeszcze: Cleo i Mesajah, 
Andrzej Piaseczny i Lech Ja-
nerka. 

To już trzecia edycja koncertów 
w ramach projektu Inowrocław 
6-5-4 organizowana przez Ku-
jawskie Centrum Kultury i Mia-
sto Inowrocław.  

- Dotychczas na scenie Te-
atru Letniego gościliśmy mię-
dzy innymi: Dawida Kwiatkow-
skiego, Sanah, Krzysztofa Za-
lewskiego czy Darię Zawiałow 
- informuje Kujawskie Centrum 
Kultury w Inowrocławiu.    

W tym roku organizatorzy 
również nie zapomnieli o wiel-
bicielach Męskiego Grania, 
o tych, którzy lubią sentymen-
talnie i o tych, którzy wolą nieco 
ostrzejsze brzmienia.  

Na najmłodszych czeka 
koncertowy szał przy piosen-
kach Cleo. 

W tym roku organizatorzy 
przygotowali dla gości niespo-
dziankę – specjalnie zniżki 
na bilety grupowe. 

W przypadku zakupu 
dwóch lub trzech biletów – wej-
ściówka będzie w cenie 50 zło-
tych za osobę, a w przypadku 
zakupu czterech biletów i wię-
cej, mamy bilety po 40 złotych 

za sztukę – mówią  pracownicy 
KCK w Inowrocławiu.  

Wszystkie koncerty z cy-
klu Inowrocław 6-5-4 odby-
wać się będą w Teatrze Letnim 
w Inowrocławiu o godzinie 20.  

Bilety na koncerty można 
zakupić w Kujawskim Cen-
trum Kultury, Informacji Tu-
rystyczno-Kulturalnej oraz 
na stronie www.kckino.pl.  

Mecenasem wydarzenia 
jest Bank Spółdzielczy w Ino-
wrocławiu. 

Warto pamiętać, że bilety 
na koncerty można zakupić 
również nie wychodząc 
z domu. Wystarczy wejść 
na stronę KCK pod adresem 
www.kckino.pl i zakupić bilet, 
który w formie elektronicznej 
przyjdzie na wskazany w for-
mularzu adres mailowy. 

22 lipca zaplanowany jest 
koncert Cleo, a gościnie wy-
stąpi Mesajah. 19 sierpnia za-
śpiewa Andrzej Piaseczny,  
a 3 września Lech Janerka.  (DM)

WYSTĄPIŁA KASIA KOWALSKA
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Zmagania w Solankach od-
będą się 22 lipca o godz. 10 
na terenie rekreacyjnym 
przy Tężni.  

- Zapewniamy sprzęt nie-
zbędny do gry oraz świetną 
zabawę! Najlepsi zawodnicy 

otrzymają medale, a wszyscy 
uczestnicy dostaną pamiąt-
kowe dyplomy. Obowiązują 
zapisy. Na zgłoszenia cze-
kamy do 21 lipca do godz. 15 
w Sekcji Marketingu i Organi-
zacji Imprez OSiR, al. Niepod-
ległości 4 w Inowrocławiu, 
pokój 226 - informują pracow-
nicy OSiR. Zapisywać się 
można też drogą mailową: 
marketing@osir.inowroc-
law.pl, telefonicznie 52 3555 
355, 531 995 335 lub przed roz-
poczęciem zawodów.          (DM)

MINIGOLF CZEKA
Lato w pełni, pora na kolejny 
punkt akcji Aktywne Waka-
cje z Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji w Inowrocławiu. Tym 
razem organizatorzy zapra-
szają do udziału w zawodach 
w minigolfa.

ROBAK W NOTECI
31-letni Piotr Robak (194 cm 
wzrostu) został nowym ko-
szykarzem KSK Ciech Noteć 
Inowrocław. 

Może grać jako rzucający 
obrońca lub niski skrzydłowy. 
To zawodnik doskonale znany 
kibicom w regionie. Pochodzi 
z Bydgoszczy. Grał w Astorii 
Bydgoszcz i KK Świecie. Po-
nadto występował w Legii War-
szawa, Polpharmie Starogard 
Gdański, GTK Gliwice i Ko-
twicy Kołobrzeg.  

 Ostatni sezon spędził 
w Księżaku Łowicz (pierwsza 
liga). Notował średnio 14,3 
punktów, 6,3 zbiórek i 3,2 asyst. 

Robak to kolejne wzmoc-
nienie Noteci, której celem bę-
dzie awans do pierwszej ligi. 

Trenerem nadal będzie 
Piotr Wiśniewski.  

Kontrakty z inowrocław-
skim klubem przedłużyli: roz-
grywający Aleksander Filipiak,  
rzucający obrońca Jakub Kon-
draciuk, niski skrzydłowy Ma-
teusz Marciniak oraz silni 
skrzydłowi Mikołaj Grod i Ma-
teusz Stańczuk. 

Nowymi graczami inowro-
cławskiej ekipy wcześniej zo-
stali: 26-letni ukraiński rozgry-
wający Oleksandr Shcherbatiuk 
i 32-letni środkowy Łukasz Bo-
dych.                                                        (DM)                   
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Zawody pod patronatem Prezy-
denta Inowrocławia Ryszarda 
Brejzy będą również Mistrzo-
stwami Polski Fizjoterapeutów 
w odmianie szosowej. 

Uczestnicy pokonają trasę 
mierzącą 67 kilometrów. Start 
oraz meta będą znajdować się 
przy ul. Jacewskiej 95 w Ino-
wrocławiu.  

W wyścigu wprowa-
dzono następujące klasyfika-

cje: generalną kobiet i męż-
czyzn, dla Mistrzostw Polski 
Fizjoterapeutów klasyfikację 
indywidualną open kobiet 
i mężczyzn oraz indywidualną 
w pięciu kategoriach wieko-
wych.  

Uruchomiono już zapisy 
online na stronie internetowej 
www.sts-timing.pl. 

Opłata startowa do dziś 
wynosi 80 złotych. Między  
16 lipca a 5 sierpnia trzeba za-
płacić 95 złotych. Osoby zgła-
szające się dniu zawodów za-
płacą 110 złotych.  

Szczegóły na stronie OSiR 
www.osir.inowroclaw.pl. 
(DM)

POJADĄ KOLARZE
6 sierpnia odbędzie się ko-
lejna edycja imprezy kolar-
skiej pod nazwą III Ogólno-
polski Wyścig Rowerowy – 
Memoriał im. Wiesława 
Szczepańskiego.

WAKACYJNA LIGA
W ramach Aktywnych Waka-
cji z Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji w Inowrocławiu roz-
poczęła się Wakacyjna Liga 
Piłki Nożnej.  

W pierwszym z czterech zapla-
nowanych na te wakacje tur-
niejów, na boisku bocznym 
Stadionu Miejskiego imienia 
Inowrocławskich Olimpijczy-
ków, zmierzyło się 12 drużyn. 

Były to: Inofama FC, Kolo-
rowi United, Błyskawica Bro-
niewice, Szogun Inowrocław, 
Coco Jumbo, Recceeba, Galac-
ticos, Familiada, Goplania Ju-

nior, Galactic Football, Re-
zerwy, Spartacus Zjednoczeni. 

Zwyciężyła drużyna Rec-
ceeba. Drugie miejsce zajęła 
ekipa Coco Jumbo. Na trzeciej 
pozycji uplasowali się Galacti-
cos, a czwarta lokata przypadła 
w udziale Spartacusowi Zjed-
noczonym. 

Kolejny turniej w ramach 
Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej 
rozegrano wczoraj (po za-
mknięciu tego wydania Prze-
glądu). Tym razem drużyny 
walczyły na Stadionie Miej-
skim II przy ul. Orłowskiej 48 
w Inowrocławiu.                       (DM)                                      
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Bieg na 5 km 
1. Maciej Maćkowski (ŻKB 
Żnin), 2. Bartosz Chrząszcz (Pa-
kość), 3. Sławomir Staniszew-
ski (PRT Żnin), 4. Adam Macie-

jewski (Konin), 5. Bartosz Para-
dowski (Janikowo), 6. Hubert 
Kisiel (Trzemeszno). 

Kobiety: 1. Natalia Jelińska 
(Leszcze), 2. Anastazja Głowska 
(Kaczkowo), 3. Katarzyna Mać-
kowska (ŻKB Żnin), 4. Joanna 
Noga (Janikowo), 5. Anna Sak 
(Inowrocław). 

Bieg na 10 km 
Open: 1. Maciej Tomaszewski 
(Toruń), 2. Gracjan Gruszka (Za-

wisza Bydgoszcz), 3. Paweł Ma-
linowski (Toruń), 4. Łukasz Ju-
rek (Janikowo), 5. Józef Paw-
łowski (Triton Konin), 6. Błażej 
Gregor (1 BLWL Inowrocław).  

Kobiety: 1. Anna Nowa-
kowska (Zawisza Bydgoszcz, 
Inowrocław), 2. Anna Grecman 
(IKSK Inowrocław), 3. Hono-
rata Czyżewska (Inowrocław), 
4. Iwona Komisarczyk (Inowro-
cław Biega), 5. Karolina Pikuła 
(MKS Inowrocław).   

Nordic walking na  5 km 
Open: 1. Kacper Stawicki (Mo-
gilno), 2. Agnieszka Mielecka 
(Gąsawa), 3. Łukasz Wajchert 
(Inowrocław), 4. Kamila Kolberg 
(Kijkowe Trzemeszno), 5. Marek 
Potrzebowski (Bydgoszcz),  

Kobiety: 1. Mielecka, 2. Kol-
berg, 3. Agnieszka Kędzierska 
(Kijkowe Trzemeszno), 4. We-
ronika Grzeszak (Nowy Dwór 
Mazowiecki), 5. Agata Potrze-
bowska (Bydgoszcz).               (DM)                                                                                                   

JANIKOWSKA ZADYSZKA

W sobotę odbyła się VII Jani-
kowska Zadyszka. Po dwulet-
niej przerwie - spowodowanej 
pandemią koronowirusa - bie-
gacze rywalizowali na dwóch 
dystansach. Startowali też mi-
łośnicy nordic walking.

FO
T.

 P
RZ

EM
YS

ŁA
W

 P
O

W
AŁ

A

REKLAMA 0010563238

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.)

niniejszym informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Mą-
tewskiej 17 oraz przy alei Ratuszowej 38, a także 
zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Ino-
wrocławskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Inowrocławskiego wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej 
w Inowrocławiu, przy ul. Dworcowej, oznaczonej geo-
dezyjnie jako działka nr 141/11 o pow. 0,1375 ha.



PIĄTEK, 15 LIPCA 2022 15
SPORT

15

W dniach 16-17 lipca na kor-
tach OSiR w Solankach odbę-
dzie się turniej tenisowy  o Pu-
char Prezydenta Inowrocła-
wia Ryszarda Brejzy. 

Start pierwszego dnia zawo-
dów o godz. 10. Nie będzie po-
działu wiek i płeć. 

Zapisy przyjmowane są 
do dziś do godz. 14 w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Inowrocła-

wiu przy al. Niepodległości 4 
w Sekcji Marketingu i Organiza-
cji Imprez, pokój 226 lub 
pod numerem telefonu 52 355 
53 55 oraz adresem e-mail: mar-
keting@osir.inowroclaw.pl. 

Więcej informacji o wa -
kacyjnych imprezach sporto-
wych można znaleźć na stro - 
nie www.osir.inowroclaw.pl 
i portalu społecznościowym 
www.facebook.com/osir.ino.

Do zwycięzców pierwszej rundy 
przypisano już zespoły czwartej 
i piątej ligi. Termin rozegrania me-
czów wyznaczono na 6 i 7 sierpnia. 

Zestaw par 
Noteć II Gębice - Dąb BOSiR 
Barcin (na zwycięzcę czeka No-

tecianka Pakość), Sparta Jano-
wiec Wielkopolski - Cukrownik 
Tuczno (Noteć Gębice), KP Je-
ziora Wielkie - Tarant Wójcin 
(Pogoń Mogilno), LZS Koście-
lec - Zagłębie Piechcin (Zoo-
technik Kołuda Wielka), Burza 
Nowa Wieś Wielka - AF Brzoza 
(Piast Kołodziejewo), Znicz 
Rojewo - Goplania Inowrocław 
(Unia Gniewkowo), Kuja-
wianka Strzelno - Dąb  
Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 
(Cuiavia Inowrocław), Kuja-
wiak Sukowy - Kujawy Marko-
wice (Gopło Kruszwica), Orzeł 

Bydgoszcz - Iskra Zamość-Ry-
narzewo (Chemik Bydgoszcz), 
ADP Bydgoszcz - Zieloni Zale-
sie (BKS Bydgoszcz), Sędzio-
wie Bydgoszcz - Łokietek 
Wierzchucin Królewski (Polo-
nia Bydgoszcz), FUKS Wielo-
wicz - Tarpan Mrocza (LKS Dą-
browa Chełmińska), Zryw 
Wielki Lubień - Fala Świeka-
towo (Rawys Raciąż), Orzeł 
Przyłęki - Zawisza II Byd-
goszcz (GLKS Dobrcz-Wu-
dzyn), Dąb Potulice - Wisła 
Fordon (Sportis Łochowo), 
Victoria Niemcz-Osielsko - 

MUKS CWZS Bydgoszcz (Po-
morzanin Serock), Gwiazda 
Bukowiec - Cis Cekcyn (Start 
Pruszcz), Myślwiec Gostycyn - 
Tucholanka Tuchola (Krajna 
Sępólno Kraj.), Tor Laskowice 
- Wisła Gruczno (Start Warlu-
bie), Czarni Lniano - Grom 
Osie (Wda Świecie), Sokół 
Nowy Dwór - Gryf Sicienko 
(Noteć Łabiszyn), Noteć II Ła-
biszyn - Pałuczanka Żnin 
i Piast Złotniki Kujawskie - Mi-
krus Szadłowice (zwycięzcy 
dwóch ostatnich par powalczą 
w drugiej rundzie).                   (DM)

LOSOWANIE PUCHARU POLSKI
Wydział Gier i Ewidencji  
Kujawsko-Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej prze-
prowadził losowanie I rundy 
rozgrywek o Puchar Polski 
na szczeblu okręgu bydgo-
skiego w sezonie 2022/2023.

TURNIEJ NA OBOZIE
Zawodnicy Inowrocław-
skiego Klubu Sportowego 
w trakcie letniego obozu 
w Chomiąży Szlacheckiej  
rywalizowali w turnieju 
kumite z podziałem 
na grupy wiekowe.  

Klasyfikacja 
Dziewczęta do 10 lat: 1. Gabriela 
Graczyk, 2. Zuzanna Paciorek, 
3. Anastazja Paciorek i Agata 
Grecman.  

Chłopcy do 10 lat: 1. Wik-
tor Zakaszewski, 2. Tymoteusz 
Kaźmierczak, 3. Kacper Kaź-
mierczak i Jakub Siwiński. 

Dziewczęta 10-11 lat:  
1. Hanna Pińska, 2. Zuzanna 
Kaszkowiak, 3. Łucja Skowroń-
ska i Maja Marciniak.  

Chłopcy 10-11 lat: 1. Filip 
Bartczak, 2. Dawid Ryszewski, 
3. Alexander Pruszak i Aleksan-
der Siekacz.  

Dziewczęta 12-13 lat:  
1. Maja Laskowska, 2. Alicja 
Madej, 3. Hanna Skowrońska 
i Maria Kamelska. 

Chłopcy 12-13 lat: 1. Aron 
Padniewski, 2. Szymon Zaka-
szewski, 3. Krzysztof Zuchnia-
rek i Szymon Siedliński.    
(DM)                                              
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8 lipca nowym prezesem Unii 
został wybrany Dariusz Za-
rembski. Jego zastępcą miał 

być dotychczasowy szef To-
masz Polehojko, który dzień 
później zrezygnował z funkcji 
wiceprezesa. W nowym zarzą-
dzie pracować będą: Patryk Wi-
śniewski (dyrektor klubu), 
Anna Cebula (dyrektor 
do spraw finansowych), Michał 
Orlik, Przemysław Krokos, Ma-
teusz Bernas, Mateusz Ser-
wach (członkowie). 

Z janikowskiej drużyny 
odeszli kolejni zawodnicy. Prze-
mysław Kędziora (na zdjęciu) 
i Gracjan Goździk przeszli 
do Świtu Skolwin, a Maciej My-
siak będzie grał w Noteci Gębice.  

Trzecia liga (grupa 2) 
Pierwsza kolejka (6-7 sierpnia): 
Sokół Kleczew - Unia Janikowo, 
Gedania Gdańsk - Błękitni Star-

gard, Stolem Gniewino - Olimpia 
Grudziądz, Świt Skolwin - Polo-
nia Środa Wlkp., Unia Solec Kuj. 
- GKS Przodkowo, Vineta Wolin - 
Zawisza Bydgoszcz, Jarota Jaro-
cin - Pogoń II Szczecin, Pogoń 
Nowe Skalmierzyce - KP Staro-
gard Gdański, Unia Swarzędz - 
Bałtyk Gdynia.  

Piąta liga (grupa 2) 
Pierwsza kolejka (13-14 sierpnia): 
Zootechnik Kołuda Wielka - Go-
pło Kruszwica, Noteć Gębice - 
Unia Gniewkowo, Wisła Do-
brzyń nad Wisłą - Piast Kołodzie-
jewo, Start Stawki - Orlęta Alek-
sandrów Kujawski, Sadownik 
Waganiec - Łokietek Brześć Ku-
jawski, Zdrój Ciechocinek - Kuja-
wiak Kowal, Lubienianka Lubień 
Kujawski - Kujawiak Kruszyn, 
GKS Baruchowo - LTP Lubanie.  

A klasa (grupa 2) 
Pierwsza kolejka (13-14 sierp-
nia): Cukrownik Tuczno - Piast 
Złotniki Kujawskie, Dąb Bą-
kowo/Dąbrowa Biskupia - Po-
goń II Mogilno, Tarant Wójcin - 
Dąb BOSiR Barcin, Kujawy Mar-
kowice - Pałuczanka Żnin, AF 
Brzoza - Szubinianka Szubin, 
Zagłębie Piechcin - Mikrus Sza-
dłowice, Spójnia Białe Błota - 
Goplania Inowrocław.            (DM)                                                                                                          

ROZGRYWKI RUSZĄ W SIERPNIU
Pojawiły się terminarze rundy 
jesiennej nowego sezonu pił-
karskiego 2022/2023. W trze-
ciej lidze powiat inowrocław-
ski ma reprezentować Unia Ja-
nikowo. W kujawskim klubie 
odbyły się wybory.
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REKLAMA 0010559557

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-inowroc-
law.rbip.mojregion.info został podany do publicznej wiadomości wykaz dot. 
użyczenia pomieszczenia w budynku nr 20 B w Tupadłach. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Inowrocław,  
ul. Królowej Jadwigi 43, lub telefonicznie pod nr 52 35 55 847.

REKLAMA 0010559558

WÓJT GMINY INOWROCŁAW

i n f o r m u j e ,

że w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43 
na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości ozn. nr dz. 98/17 
obręb geodezyjny Marcinkowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 
na cele rekreacyjne. Z wykazem również można zapoznać się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Inowrocław http://bip.gminainowroclaw.eu.
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