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Wtorek, 19 lipca, godzina 12.00 - tę 
datę zapamięta wielu absolwentów 
klas ósmych. Właśnie wtedy mogli do-
wiedzieć się, w której szkole spędzą 
kilka kolejnych lat. 

- To bardzo ważna chwila w życiu 
każdego młodego człowieka. Wierzę, że 
dzięki znakomitym, wykwalifikowa-
nym pedagogom oraz nowoczesnej ba-
zie edukacyjno-wychowawczej zdobę-
dziecie nie tylko wiedzę, ale też pomogą 
oni wam w wyborze życiowej drogi – 
mówi Starosta Inowrocławski Wiesława 
Pawłowska. 

W placówkach, dla których orga-
nem prowadzącym jest Powiat Inowro-
cławski, do liceów ogólnokształcących 
zakwalifikowało się 750 kandydatów, 
do techników - 872, a do branżowych 
szkół I stopnia - 143. 

W związku z dużym zainteresowa-
niem ofertą liceów ogólnokształcących, 
podjęto decyzję o utworzeniu dodatko-
wych oddziałów we wszystkich inowro-
cławskich „ogólniakach”. 

W I LO im. Jana Kasprowicza po-
wstał drugi oddział biologiczno-che-
miczny, w II LO im. Marii Konopnickiej 
utworzono dodatkową klasę matema-
tyczną, a w III LO im. Królowej Jadwigi - 
klasę społeczną. W Liceum w Zespole 
Szkół Chemiczno-Elektronicznych 
zwiększono liczbę miejsc zarówno 
w klasie policyjnej, jak i pożarniczej 
do pełnych oddziałów. 

Również w technikach, w których 
liczba chętnych przekraczała liczbę 
miejsc, zdecydowano o utworzeniu 
dodatkowych oddziałów.  

W Zespole Szkół Chemiczno-
Elektronicznych zwiększono liczbę 
miejsc w zawodzie technik informa-
tyk o 1,5 oddziału. 

W odpowiedzi na duże zaintereso-
wanie absolwentów szkół podstawo-
wych zawodami technik logistyk, tech-
nik reklamy, technik spedytor oraz tech-
nik architektury krajobrazu i technik 
geodeta, po jednym dodatkowym od-
dziale utworzono w Zespole Szkół Eko-

nomiczno-Logistycznych i w Zespole 
Szkół Budowlanych w Inowrocławiu. 

Ze względu na zbyt małą liczbę 
chętnych, nie udało się utworzyć klasy 
sportowej w Liceum w Zespole Szkół 
Chemiczno-Elektronicznych w Inowro-
cławiu, jednak - jeśli pojawią się dodat-
kowe osoby chętne do tej klasy - zosta-
nie ona utworzona. Dziś do godz. 15.00 
zakwalifikowani kandydaci, w celu po-

twierdzenia woli podjęcia nauki w da-
nej szkole, powinni dostarczyć orygi-
nały dokumentów potwierdzających 
osiągnięcia. 

W najbliższy poniedziałek w po-
łudnie szkoły opublikują listy kandy-
datów przyjętych i nieprzyjętych. 
Tego samego dnia rozpocznie się re-
krutacja uzupełniająca.  Już teraz in-
formujemy, że wolnymi miejscami dys-

ponują technika w Zespole Szkół Wete-
rynaryjno-Przyrodniczych w Kobylni-
kach i w Zespole Szkół w Kościelcu oraz 
liceum w Zespole Szkół im. Kazimierza 
Wielkiego w Kruszwicy - oddział przy-
gotowania wojskowego. 

Dokładniejszymi informacjami 
w tym zakresie będziemy dyspono-
wali po 25 lipca. Szczegółowe infor-
macje w szkołach. 

FINAŁ EDUKACYJNYCH POSZUKIWAŃ
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Od trzech dni absolwenci podstawówek z Powiatu Inowrocławskiego 
wiedzą już, do których szkół ponadpodstawowych zostali zakwalifiko-
wani. W związku z wielkim zainteresowaniem ofertą liceów ogólno-
kształcących, w każdym z nich utworzono dodatkowe klasy.

Przez wiele miesięcy, m.in. w ramach drzwi otwartych i na Targach Edukacyjnych, przedstawiano 
ofertę szkół Powiatu Inowrocławskiego, aby ósmoklasiści mogli wybrać najbardziej im odpowiadającą. 
W ciekawy i różnorodny sposób uczniów zachęcano także na facebookowych profilach szkół. 

REKLAMA 0010546462

NOTEĆ FABRYKA MASZYN 
I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, 

ODLEWNIA ŻELIWA
UL. FABRYCZNA 4, PAKOŚĆ

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
• mechanik urządzeń • OPERATOR MASZYN CNC

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

• RDZENIARZ  (Panie mile widziane)

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

REKLAMA 0010468094

hanna.szoszorowska@polskapress.pl

REKLAMA 0010548670

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

REKLAMA 0010568350

88-100 Inowrocław88-100 Inowrocław
ul. Św. Ducha 33ul. Św. Ducha 33
tel. 52 35 77 416 tel. 52 35 77 416 
kom. 509 946 759kom. 509 946 759
www.pogrzeb.netwww.pogrzeb.net
credo@pogrzeb.netcredo@pogrzeb.net

CałodobowyCałodobowy
Zakład PogrzebowyZakład Pogrzebowy
Całodobowy
Zakład Pogrzebowy
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Kilka dni temu w siedzibie 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Inowrocławiu odbyła 
się uroczystość z okazji 
Święta Policji. 

W uroczystości wzięli udział 
zaproszeni goście, wśród któ-
rych byli m.in. Starosta Ino-
wrocławski Wiesława Paw-
łowska, Wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Alicja Przybyliń-
ska, Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Byd-
goszczy insp. Artur Malinow-
ski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Inowrocławia To-
masz Marcinkowski, Zastępca 
Prezydenta Inowrocławia Woj-
ciech Piniewski, Burmistrz Pa-
kości Zygmunt Groń, Bur-
mistrz Kruszwicy Dariusz Wit-
czak, Wójt Gminy Inowrocław 
Tadeusz Kacprzak i Duszpa-
sterz Policji ks. kanonik Zenon 
Rutkowski. 

Życzenia i gratulacje dla 
funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych, w imieniu Zarządu 
Powiatu Inowrocławskiego, 
na ręce Komendanta Powiato-
wego Policji w Inowrocławiu 
mł. insp. Karola Konopackiego 
złożyła Starosta. 

- Policyjna służba jest wy-
magająca, ale obdarzona du-

żym szacunkiem mieszkań-
ców Powiatu, którzy są 
wdzięczni za pomoc i wsparcie 
udzielane nieprzerwanie, 
w dzień i w nocy. Zawsze 
można liczyć na niezawodność 
Funkcjonariuszy, którzy stoją 
na straży ochrony bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, 
dbają o obywateli i ich mienie. 
Godne podziwu są Państwa 
działania w zakresie szeroko 
prowadzonej profilaktyki, 
która ma na celu uświadomie-
nie już najmłodszym istnieją-

cych niebezpieczeństw i zagro-
żeń, sposobu radzenia sobie 
z nimi czy przeciwdziałania 
tym zjawiskom – czytamy w li-
ście Wiesławy Pawłowskiej. 

Starosta podkreśliła, że 
stróże prawa realizują odpowie-
dzialną misję, trudną i obciąża-
jącą, ale czynią to z pełnym od-
daniem, profesjonalnie i rzetel-
nie. - Państwa ofiarność, trud 
pracy oraz pełna gotowość 
do niesienia pomocy mieszkań-
com naszego regionu jest godna 
podziwu – ocenia Starosta.

ŚWIĘTO STRÓŻÓW PRAWASTASZICA JEDNYM PASEM 

W związku z katastrofą budow-
laną przy ul. Stanisława Sta-

szica w Inowrocławiu, obowią-
zuje czasowa organizacja ruchu 

obejmująca zabezpieczenie 
strefy niebezpiecznej przy ka-
mienicy, polegająca na wyłą-

czeniu z ruchu przylegającego 
chodnika i prawego pasa ruchu 
jezdni w kierunku „do Mątew”. 
Prędkość na lewym pasie ruchu 

ograniczono do 30 km/h. Na-
leży zachować szczególną 
ostrożność już na odcinku 
od ul. Narutowicza z uwagi 

na zmianę relacji na poszcze-
gólnych pasach ruchu. 

 
KAMIENICA ZOSTANIE ODBUDOWANA 
Po przeprowadzeniu ekspertyzy 

technicznej przez inspektora 
nadzoru budowlanego została 

podjęta decyzja o odbudowaniu 
zniszczonej kamienicy. W ciągu 
kilku miesięcy poszkodowani 
będą mogli wrócić do swoich 

mieszkań. Jak informowaliśmy 
we wcześniejszym komunika-
cie, wszyscy mieszkańcy otrzy-
mali propozycję mieszkań za-

stępczych, w których będą mogli 
pozostać do czasu zakończenia 

remontu. 
 

TATRZAŃSKIE FOTOGRAFIE 
„Między Mnichem a Szatanem - 
tatrzańskie fotografie Krzysztofa 

Wojnarowskiego z Janem Ka-
sprowiczem w tle” to tytuł wy-
stawy, która czynna będzie od 1 
sierpnia w powiatowym Mu-
zeum im. Jana Kasprowicza. 

Otwarcie oficjalne zaplanowano 
na godz. 16.00. Na wystawę 

składa się 16 dużych fotografii, 
którym towarzyszyć będą frag-

menty górskich wierszy Jana Ka-
sprowicza. 

 
HOŁD DLA POETY 

W poniedziałek, 1 sierpnia 
w samo południe pod pomni-

kiem Jana Kasprowicza zostaną 
złożone kwiaty w 96. rocznicę 

śmierci Piewcy Kujaw. 
 

KWIATY DLA POWSTAŃCÓW 
Również 1 sierpnia, ale o godz. 
17.00 na Skwerze Sybiraków 

w Inowrocławiu odbędzie się 
manifestacja patriotyczna z oka-

zji 78. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego.

                          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. 

Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Olszewicach wzięły 
udział w konkursie wojewódz-
kim „Polska od kuchni”. Wy-
słały opis dania, zaznaczyły 
jego związek z regionalną kul-
turą i tradycją oraz obrzędem 
wesela. Zajęły trzecie miejsce! 

- Udostępniłyśmy przepis wy-
konanego dania z uwzględnie-
niem zawartych w nim lokal-
nych produktów. Musiałyśmy 
przesłać też zdjęcia przedsta-

wiające potrawę i uczestników 
ją przygotowujących. Cudne 
zdjęcia wykonała Paulina Ka-
pella – wspomina Beata Sza-
frańska, przewodnicząca Koła, 
która wzięła udział w konkur-
sie wspólnie z Bogumiłą 
Pniewską i Anną Szafrańską-
Woźniak. 

Panie z Olszewic przebr-
nęły eliminacje i zostały zakwa-
lifikowane do finału na szcze-
blu wojewódzkim, który odbył 
się w Chełmnie. 

Potrawę konkursową oce-
niała komisja, której przewodni-
czył znany z telewizyjnych pro-
gramów kulinarnych chef Jakub 
Steuermark. - Przygotowałyśmy 
szczupaki faszerowane z dodat-
kiem drobiowej wątróbki i lub-
czyku, muśnięte sosem grusz-
kowo-agrestowym, zalane gala-
retą w towarzystwie wina z mi-
rabelek. Otrzymałyśmy trzecie 
miejsce, z czego jesteśmy 
ogromnie dumne – cieszy się Be-
ata Szafrańska.
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SZCZUPAK MUŚNIĘTY SOSEM

Dobiegają końca zajęcia wa-
kacyjne w Muzeum im. Jana 
Kasprowicza. Ale rozpoczy-
nają się półkolonie organizo-
wane przez inną powiatową 
placówkę - Młodzieżowy 
Dom Kultury im. Janusza 
Korczaka w Inowrocławiu. 

Pod znakiem zabaw archeolo-
gicznych, rebusów i zagadek mi-
jały ostatnie dni wakacyjnych za-
jęć w muzeum. Dziś jeszcze „W 
świecie płaszcza i szpady czyli 
spotkanie z postaciami z powie-
ści Aleksandra Dumasa”. 

Następnie półkolonijną 
„pałeczkę” przejmie MDK, 
gdzie zaplanowano inten-

sywne tygodniowe turnusy, 
a program przedstawia się bar-
dzo ciekawie. Wakacyjne 
atrakcje ruszą 1 sierpnia, a za-
kończą się 26 sierpnia. 

Podczas każdego turnusu 
planowane są wycieczki m.in. 
do planetarium i fortu IV w To-
runiu, Zaurolandii, Myślęcinka, 
Muzeum Brudu w Bydgoszczy. 
Oprócz wyjazdów, dzieci bawić 
się będą we „Frajdzie”, odbędą 
zajęcia edukacyjne „Hop-Bęc”, 
podczas specjalnych warszta-
tów nauczą się robić lizaki 
i lody, a w pracowni plastycznej 
MDK czeka je zabawa z gliną. 

W akcji weźmie udział 
około 80 dzieci.

POWIATOWE  
ZAJĘCIA SĄ SUPER!
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We Florencji znalazła się 
grupa sześciorga nauczycieli 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Kasprowicza z Od-
działami Dwujęzycznymi 
w Inowrocławiu. 

Są nimi: Beata Kiersztan, 
Agnieszka Komorowska-Owcza-
rzak, Lilianna Stefańska, Małgo-
rzata Hedeszyńska, Izabela Hań-
ska oraz Michał Burzyński, któ-
rzy uczestniczyli w kursach do-
skonalenia zawodowego w ra-
mach projektu mobilności na-
uczycielskich programu Era-
smus+. 

W pierwszym tygodniu 
był to „Intensive English Co-
urse”, podczas którego nauczy-
ciele pogłębiali znajomość ję-
zyka angielskiego. W drugim 

tygodniu odbyła się część ICT, 
podczas której uczestnicy zma-
gali się z użyciem różnego ro-
dzaju aplikacji i programów 
komputerowych, których zna-
jomość podnosi kompetencje 
cyfrowe. 

Celem kursu było uświa-
domienie konieczności ciągłego 
rozwoju zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli, podnoszenia kwa-
lifikacji oraz poszerzania hory-
zontów. Nauczyciele podkre-
ślają, że z kursu wrócili z dużą 
dawką wiedzy, którą od wrze-
śnia będą mogli wykorzystać 
na lekcjach. 

Koordynatorami projektu 
z programu Erasmus+ są Łu-
kasz Wróbel oraz Ewa Furman. 

Organem prowadzącym 
I LO jest Powiat Inowrocławski.

EDUKUJĄ SIĘ  
WE WŁOSZECH
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Dobra wiadomość dla 
kierowców! Ponad 5,5 
kilometra powiatowych 
dróg zostanie wyre-
montowanych do końca 
tego roku. Roboty będą 
odbywały się w gminach 
Gniewkowo, Złotniki Ku-
jawskie i Inowrocław. Ich 
koszt to ponad 12 mln zł.

Władze Powiatu Inowro-
cławskiego realizują zapew-
nienia dotyczące dbałości 
o kwestie komunikacyjne. 

Nie ma praktycznie tygo-
dnia, aby Starosta Wiesława 
Pawłowska nie wyjeżdża-
ła w  teren, monitorując ze 
służbami drogowymi stan 
dróg. Wiele z nich wymaga 
naprawy, a zasoby finanso-
we są ograniczone.

- Realizacja kolejnych in-
westycji drogowych na  te-
renach wiejskich wpisuje się 
w  ideę zrównoważonego 
rozwoju Powiatu Inowro-
cławskiego i  poprawy do-
stępności do  naszej infra-
struktury. Nie wszystko uda 
się zrealizować od  razu, 
ale systematycznie popra-
wiamy stan naszych dróg. 
Do  końca tego roku zreali-
zujemy kolejne inwestycje - 

mówi z zadowoleniem Wie-
sława Pawłowska.

Na początku roku Powiat 
Inowrocławski otrzymał 
dofinansowanie na  prze-
budowę dróg powiatowych 
z  Rządowego Programu 
Rozwoju Dróg. Niedawno 
zapadły ostateczne decyzje 
w tej sprawie.

Tym razem roboty będą 
się odbywały w  gminach 
Gniewkowo, Złotniki Ku-
jawskie i Inowrocław.

Chodzi o  przebudowę 
dróg powiatowych Wierz-
chosławice - Szadłowice 
na  odcinku Skalmierowice 
- Szadłowice oraz Jaksice - 
Tuczno - Rybitwy na odcin-
ku Jaksice - Tuczno. 

Te zadania drogowe będą 
w  połowie finansowane ze 
środków własnych Powiatu 
Inowrocławskiego oraz otrzy-
manego dofinansowania.

Zawarto już umowy 
z  wykonawcą obydwu za-

dań - Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowych „Ino-
drog” z  Inowrocławia. 
Po  zakończonych postę-
powaniach przetargowych, 
wartość pierwszej z  inwe-
stycji wyniosła 8 393 437 zł, 
a drugiej - 3 888 375,99 zł.

Łączna wartość pozy-
skanego dofinansowania 
to  6  140  905 zł. Wkład 
własny Powiatu Ino-
wrocławskiego stanowi 
6 140 907,99 zł. 

- Rozpoczynające się ro-
boty to świetna wiadomość 
dla mieszkańców, zwłasz-
cza tych zmotoryzowanych, 
bo  na  kolejnych drogach 
poprawi się komfort po-
dróżowania. Pamiętajmy 
również, że  dobre drogi 
mają wielki wpływ na  bez-
pieczeństwo mieszkańców, 
a  na  tym zależy przecież 
nam wszystkim - podkreśla 
Starosta Wiesława Pawłow-
ska. 

Droga Skalmierowi-
ce - Szadłowice docze-
ka się na  odcinku ponad 
1700 metrów nowej jezd-
ni o  szerokości 5,5 me-
tra, w  miejsce spękanej 
i  miejscami wąskiej tra-
sy. Odcinek ten znajduje 
się częściowo na  terenie 
będącym obszarem zabu-
dowanym i  dla ulicznych 
fragmentów zaprojektowa-
no chodniki dla pieszych. 
Droga zostanie odwodnio-
na, zjazdy do  przyległych 
posesji powstaną z  kostki 
betonowej, a  pozostałe 
będą miały nawierzchnię 
bitumiczną. 

Zniszczona obecnie droga 
Jaksice - Tuczno o  szero-
kości 4,5-5 m będzie posze-
rzona do  6 m, na  odcinku 
3,845 km. Powstanie też 

chodnik, parking, zatoka 
postojowa, peron i  oświe-
tlenie hybrydowe. Wyre-
montowane będą przepusty 
i rowy przydrożne. 

Przypomnijmy, że  dwa
miesiące temu zakończyła
się przebudowa drogi po-
wiatowej Helenowo - Cie-
ślin. Łączna długość prze-
budowywanego odcinka
wyniosła 3390 metrów.

- Wcześniej była wąska
i  zniszczona. Z  trudem 
mijały się tu dwa pojaz-
dy. Cieszę się, że  okoliczni 
mieszkańcy jeżdżą wresz-
cie nową, dwa razy szerszą
jezdnią, która na  pewnych
odcinkach doczekała się 
chodnika i  peronów au-
tobusowych – podkreślała
wówczas Starosta.

Wartość wiosennej in-
westycji wyniosła ponad
4 mln 730 tysięcy złotych, 
z  czego połowę stanowiły 
środki z  budżetu powia-
tu, a  resztę dofinansowa-
nie w  ramach Rządowego 
Funduszu Dróg. Inwestycja
została również wsparta 
finansowo przez Gminę 
Inowrocław w  kwocie 100
tys. zł, Grupę Producentów 
Agros w  kwocie 20 tys. zł
i  Spółkę GS Polska w  wy-
sokości 10 tys. zł.

Kujawy to kraina nasy-
cona interesującymi, 
a często i wyjątkowymi 
zabytkami architektury. 
Romańskie, gotyckie, 
renesansowe, baroko-
we... Wyliczankę można 
prowadzić do czasów 
współczesnych. Jednak 
jedno z haseł naszej 
wyliczanki – renesan-
sowe - odnajdziemy 
tylko na terenie Powiatu 
Inowrocławskiego.

Renesans był wyłącznie 
stylem ówczesnych elit, 
podczas gdy dookoła budo-
wano cały czas po  gotyc-
ku. Niedaleko od  niegdyś 
wojewódzkiego Inowrocła-
wia, stoi - od  końca XII, 
a  może początku XIII wie-
ku – niewielki, kamienny 

romański kościół, od  któ-
rego obecności swoją na-
zwę wzięła i  otaczająca go 
wieś - Kościelec.

W tym miejscu pomińmy 
średniowieczną część histo-
rii, do  której z  pewnością 
kiedyś powrócimy i  prze-
nieśmy się do wieku XVI. 

Kościelcem, rodowym 
gniazdem rodu Koście-
leckich, włada Janusz syn 
Jana, sprawujący w  swym 
40-letnim życiu zaszczyt-
ne funkcje starosty byd-
goskiego, wojewody brze-
sko-kujawskiego, starosty 
generalnego wielkopolski 
i  wojewody sieradzkiego. 
To  osoba wykształcona 
i bywała, królewski dorad-
ca, bez wątpienia człowiek 
sukcesu, pragnący pozo-
stawić po sobie architekto-
niczny pomnik.

Podobnie jak wielu 
współczesnych mu magna-

tów wzorzec budowli-po-
mnika odnajduje na  Wa-
welu, w  królewskiej, 
renesansowej Kaplicy Zyg-
muntowskiej. W  końcu, 
jak mawiano w  ówczesnej 
Rzeczypospolitej, szlachcic 
na  zagrodzie równy woje-
wodzie, a  okazywało się, 
że i nawet królowi.

W  tym czasie w  Po-
znaniu przebudową ratu-
sza kieruje Jan Baptysta 
Quadro, włoski architekt, 
budowniczy, realizujący 
zamówienia w  najnow-
szym i najmodniejszym ze 
stylów, przywiezionym zza 
Alp renesansie. Fundator 
i architekt spotykają się. 

W 1559 r. do romańskiej 
świątyni w  Kościelcu do-
budowana zostaje kaplica, 
która skryje grobowiec fun-
datora i jego ojca. Budowlę, 
na planie kwadratu, wznie-
siono z  cegły, by dodać jej 

dostojności ściany ozdobio-
no sgraffitem, wydrapanym 
w  kilku warstwach tynku 
ornamentem imitującym 
kamienne bloki.

W czasie prac konserwa-
torskich pozostawiono ślad 
dokumentujący stan za-
chowania obiektu w latach 
80 XX w. Wnętrze kaplicy 
doświetlają trzy półkoli-
ście zamknięte renesanso-
we okna. Całość wieńczy 
attyka (ściana zasłaniająca 
dach) z  ozdobnym grze-
bieniem sterczyn. Podczas 
zwiedzania warto zwrócić 
na to szczególną uwagę. 

Wśród ornamentów 
zgromadzonych na  atty-
ce znajdziemy daty budo-
wy i  konserwacji obiek-
tu (przeprowadzonych 
w  1559 r. i  1982 r.), sym-
bole boskich cnót (Wiary 
- krzyż, Nadziei - kotwica 
i Miłości - serce).

Nie dostrzeżemy nie-
stety, odkrytego w  czasie 
prac konserwatorskich, 
gmerku czyli autogra-
fu samego Jana Baptysty 
Quadro. Wiele wskazuje 
na to, że to pierwszy zna-
ny z  imienia architekt 

działający na  terenie dzi-
siejszego Powiatu Inowro-
cławskiego. Jednak Ko-
ścielec warto odwiedzić, 
dosłownie zajrzeć do wnę-
trza świątyni, bowiem kry-
ją się tam kolejne renesan-
sowe skarby!

Kolejne drogi odzyskają blask

Poznaj Powiat. Bądź aktywny

Renesansowy unikat

Planowane do remontów drogi są obecnie wąskie i w kiepskim stanie technicznym. Niebawem będą 
wyglądały, jak ta w Helenowie  (fot. w prawym, dolnym rogu).
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GMINA INOWROCŁAW www.gminainowroclaw.eu

„Przystanek Łojewo” 
to teren rekreacyjno-
-sportowy położony nad 
Jeziorem Szarlejskim, na-
zywanym Małym Gopłem.

Miejsce wyróżnia się bogatą 
infrastrukturą: tereny zie-
lone, plac zabaw dla dzieci, 
boisko do piłki nożnej, siat-
kówki plażowej, drewniana 
altana z miejscem przezna-
czonym na  ognisko, scena 
i  pomost przy miniplaży, 
z którego podziwiać można 
jezioro i leśny krajobraz.

Aktywni turyści skorzy-
stać mogą z  wypożyczalni 
sprzętów wodnych i sporto-
wo-animacyjnych, a  także 

z  w  pełni wyposażonych 
sanitariatów.

W  pobliżu jeziora funk-
cjonuje również kawiaren-
ka. Dzięki tak zaaranżowa-
nej przestrzeni, „Przystanek 
Łojewo” stanowi idealne 
miejsce, gdzie można spę-
dzić czas z  rodziną lub sa-
memu odpocząć na  łonie 
natury.

Zarówno kawiarenka, 
jak i  wypożyczalnia kaja-
ków i  rowerów wodnych 
czynne są w  soboty i  nie-
dziele w  godzinach 10.00 
- 21.00 oraz w  tygodniu; 
tj. od  wtorku do  piąt-
ku w  godzinach 13.00 
- 20.00 lub - dla grup zor-
ganizowanych - w  innych 

godzinach po  wcześniej-
szym kontakcie telefonicz-
nym: 724 362 589.

Ponadto, w  łojewskim 
plenerze zainteresowani 

bawią się również podczas 
organizowanych pikników, 
warsztatów dla dzieci i  do-
rosłych, imprez tematycz-
nych i okolicznościowych.

W ostatnich dniach 
w Żalinowie panował 
hawajski, wakacyjny 
nastrój. W piątek, 15 lipca 
– pracownicy i uczest-
nicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy, 
a w poniedziałek 18 lipca 
– podopieczni Dziennego 
Domu Senior+, wzięli 
udział w Aloha Party 
w stylu tropikalnym 
na rajskiej wyspie. 

Przygotowania trwały kil-
ka dni. Uczestnicy z  po-
mocą opiekunów wykonali 
papierowe palmy oraz całą 
scenerię słonecznej wyspy. 

Wszyscy wybrali się 
na  Hawaje. Tam próbo-
wali swoich sił na  desce 
surfingowej, wypoczywali 
relaksując się na  leżakach 
oraz kosztowali egzotycz-
nych przysmaków. Pod-
czas spotkania obowiązy-
wały kwieciste naszyjniki 
i  oczywiście dobry hu-
mor, którego nie brakowa-
ło. Urzekające otoczenie 
i iście rajska sceneria spra-
wiły, że  można było po-
czuć się jak na  egzotycz-
nej wyspie.

Każdą z  imprez kończy-
ła praktyczna nauka tańca 
Hula. „Plażowicze” świet-
nie się bawili, kołysząc bio-
drami w  rytm inspirującej 
muzyki.

Atrakcyjny weekend nad Małym Gopłem 
– „Przystanek Łojewo” zaprasza

Hawaje w Żalinowie
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www.gminakruszwica.pl  GMINA KRUSZWICA

Od 9 lipca br. w każdy 
weekend wakacji prowa-
dzona jest akcja pre-
wencyjna „Bezpieczna 
Woda”, która ma na celu 
zwiększenie bezpieczeń-
stwa wodnego na jeziorze 
Gopło.

Inicjatorem akcji jest Gmi-
na Kruszwica, Nadgoplań-
skie WOPR oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kruszwicy. 
Dodatkowo działania wspie-
rają Komisariat Policji 
w  Kruszwicy, Państwowa 
Powiatowa Straż Pożarna 
w  Inowrocławiu oraz Nad-
goplańskie Park Tysiąclecia.

- Podczas naszych działań 
są prowadzone czynności 
kontrolne jachtów moto-
rowych, żaglowych, skute-
rów wodnych oraz sprzętu 
do  turystyki wodnej, po-
przez miedzy innymi spraw-
dzenie posiadania sprzętu 
ratowniczego, gaśnicy czy 
też uprawnień sternika – 
mówi Maciej Banachowski 
prezes Nadgoplańskiego 
WOPR i  koordynator akcji 
„Bezpieczna Woda”.

Aquathlon Kruszwica 2022
Już niebawem, 
7 sierpnia na Półwyspie 
Rzępowskim w Krusz-
wicy, uczestnicy będą 
musieli przepłynąć 
odcinek pół kilome-
tra i przebiec dystans 
liczący pięć kilometrów 
w czasie do 90 minut. 
Celem tego wydarzenia 
jest rozpowszechnianie 
i zachęcanie do udziału 
w sportach wytrzyma-
łościowych oraz popie-
ranie zdrowego stylu 
życia.

Do  wzięcia udziału 
w  tym wydarzeniu nie-
wątpliwie zachęcają ma-
lownicze widoki oraz po-
łożenie tras nad samym 
jeziorem Gopło. Dodatko-
wo bieganie i  pływanie 
świetnie wpływa na  kon-
dycję naszego serca. Dłu-
gie dystanse wzmacniają 
nasze ciało i  sprawiają, 
że  nasz organizm wolniej 

się starzeje. „Przed pande-
mią zawody z roku na rok 
cieszyły się coraz większą 
popularnością. W  po-
przednich edycjach udział 
brali zawodnicy oraz ki-
bice z  całej Polski. Mamy 
nadzieję, że  po  pande-
micznej przerwie uda nam 
się sukcesywnie rozkręcić 
to  sportowe wydarze-
nie” – mówi Bartosz Kraj-
niak, Zastępca Burmistrza 
Kruszwicy

Dla wszystkich zaintere-
sowanych, tych początku-

jących, jak i  już bardziej 
doświadczonych - zapisy 
na  stronie www.sts-ti-
ming.pl

Organizatorem wydarze-
nia jest Gmina Kruszwica 
i Nadgoplańskie WOPR.

Sponsor główny: Bunge 
Polska S.A.

Partnerzy: Nadgoplań-
ska Komunikacja Auto-
busowa oraz Fundacja 
Hodowców Polskiej Białej 
Gęsi

Chcesz spróbować swo-
ich sił? Zapraszamy!

„Bezpieczna Woda”
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www.gniewkowo.com.pl GMINA GNIEWKOWO

Podobnie jak w ubiegłych 
latach, Gmina Gniewko-
wo również w tym roku 
złożyła wniosek o dotację 
w ramach rządowego pro-
gramu „Aktywna tablica”.

Program ten umożliwia 
wyposażenie szkół podsta-
wowych i  ponadpodstawo-
wych w  nowoczesne tech-
nologie: sprzęt, narzędzia 
i  programy multimedialne. 
Wspiera rozwijanie kompe-
tencji cyfrowych uczniów, 
przygotowując ich do życia 
w  społeczeństwie informa-
cyjnym.

Tym razem dotacje otrzy-
mały dwie szkoły: Szkoła 
Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w  Wierzcho-
sławicach i  Szkoła Podsta-
wowa w  Gąskach. Łączna 
kwota dotacji wyniosła 
70 000,00 zł przy wkładzie 
własnym gminy wynoszą-
cym 17 500,00 zł.

Przypomnijmy, że  w 
ubiegłych latach o  ak-
tywne tablice wzbogaci-
ły się następujące szko-

ły: Szkoła Podstawowa 
w  Szadłowicach im. Ks. 
Ignacego Posadzego, Szko-
ła Podstawowa nr  2 im. 

Doktora Jana Dreckiego 
w Gniewkowie i Branżowa 
Szkoła I  Stopnia w  Gniew-
kowie.

Kolejne szkoły otrzymały dotację 
na zakup interaktywnych tablic

Umowa 
WiFi POPC podpisana 
8 lipca 2022 r. została 
podpisana z firmą IT 
Partners Telco sp. z o.o. 
z Warszawy umowa 
na realizację zadania 
pn. „Budowa darmo-
wych publicznych 
punktów dostępu do in-
ternetu na obszarze 
Gminy Gniewkowo”. 

W  ramach zadania zo-
stanie wykonanych 9 
zewnętrznych punktów 
dostępowych w  nastę-
pujących lokalizacjach: 
Gniewkowo (Teatr Let-
ni), Gniewkowo (bo-
isko sportowe przy uli-
cy Piasta), Gniewkowo 
(skwer 750-lecia Gniew-
kowa), Gniewkowo (sta-
cja PKP), Gąski (szkoła 
podstawowa), Kijewo 
(szkoła podstawowa), 

Murzynno (szkoła pod-
stawowa), Szadłowice 
(szkoła podstawowa), 
Wierzchosławice (szkoła 
podstawowa) oraz powstaną 
2 wewnętrzne punkty 
dostępowe: Gniewkowo 
(Ochotnicza Straż Pożar-
na), Gniewkowo (Branżo-
wa Szkoła 1 Stopnia).

Firma wykona inwesty-
cję do  dnia 25.08.2022 r. 
za  kwotę 64.000,00 zł. 
Gmina Gniewkowo pozy-
skała na  to  zadanie dofi-
nansowanie w  wysokości 
100% kosztów w  ramach 
Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa Oś Prio-
rytetowa I  Powszechny 
dostęp do szybkiego inter-
netu, Działanie 1.1 Wyeli-
minowanie terytorialnych 
różnic w  możliwości do-
stępu do  szerokopasmo-
wego internetu o  wyso-
kich przepustowościach.
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GMINA ROJEWO www.rojewo.pl

9.07.2022 r. w Golubiu 
Dobrzyniu odbył się 
XX Wojewódzki 
Przegląd Zespołów 
Ludowych, 
w którym pośród 
14 uczestników, wziął 
udział zespół Nasze 
Kujawy z Rojewa. 

Poza występem, zespół 
miał okazję zwiedzić go-
lubski zamek oraz uczest-
niczyć w  wielu atrakcjach 
przygotowanych przez 
organizatorów. Ponadto 
1.07.2022 r. kolejny rojew-
ski zespół działający przy 
Gminnym Klubie Seniora 
„Wrzos” reprezentował na-
szą gminę podczas Ogólno-

polskiego Przeglądu Arty-
stycznego Ruchu Seniorów 
„ARS 2022”, który odbył 
się w  Centrum Kultury 
„Browar B” we Włocław-
ku. Serdecznie dziękujemy 
naszym artystom za  god-
ne reprezentowanie na-
szej gminy i nieprzerwane 
od  wielu lat spajanie spo-
łeczności w Rojewie.

W poniedziałek, 
18.07.2022 r., w gmi-
nie Rojewo gościliśmy 
Wojewodę Kujawsko-Po-
morskiego - Pana Miko-
łaja Bogdanowicza, który 
podpisał umowy na dofi-
nansowanie Spółek Wod-
nych z terenu powiatu 
inowrocławskiego. 

Oprócz tego przekazał 
również dobrą informa-
cję na  ręce Wójta Gminy 
Rojewo - Pana Rafała Żu-
rowskiego - w  III edycji 
programu Polski Ład nasza 
gmina otrzymała wsparcie 
finansowe w  wysokości 
2.000.000 zł na  budowę 
sieci kanalizacyjnej na  od-
cinku Jezuicka Struga - Ro-
jewo. „Aktualnie ścieki 
komunalne z  Jezuickiej 
Strugi przewozimy do prze-
pompowni w  Płonkówku.” 
– mówi Wójt Gminy Rojewo. 

Wojewoda podczas roz-
mowy z  mediami na  te-
mat inwestycji w  Rojewie 
pochwalił nieprzerwany 
rozwój gminy. „Bardzo się 
cieszę, że  w  tym ciężkim 
czasie, kiedy to  mieliśmy 
5 fal pandemii koronawi-
rusa, atak Rosji na  Ukra-

inę co  powoduje poważne 
komplikacje gospodarcze 
na  całym świecie, inwesty-
cje w  Rojewie przebiegają 
na  razie bez większych za-
kłóceń. Życzę dobrego ich 
wykonania, zgodnie z  ter-
minem” – zakończył Woje-
woda. 

Rojewskie zespoły na wyjazdach Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski

w Rojewie

FOT. KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY

FOT. NADESŁANE

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

ZABAWA RODZINNA DLA KAŻDEGO – OD MAŁEGO DO DUŻEGO. SOŁECTWO PĘCHOWO – BEZPIECZNE MIEJSCE
Sołtys, Rada Sołecka oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich Pęchowo mają zaszczyt 
zaprosić wszystkich chętnych do wspól-
nej zabawy z okazji uroczystego otwar-
cia NOWEGO KOMPLEKSU SPORTOWE-
GO w Pęchowie oraz realizacji projektu 
pn. „Sołectwo Pęchowo – bezpieczne 
miejsce”. Projekt przeprowadzony jest 
w ramach Lokalnego Programu Rewita-

lizacji Gminy Złotniki Kujawskie na lata 
2016-2023.

Wydarzenie będzie miało miejsce w OSTAT-
NIĄ SOBOTĘ LIPCA (30.07 br.). Rozpoczyna-
my o godz. 15.30.
Wśród zaproszonych gości będziemy cieszyć 
się obecnością państwowych służb: Powiato-
wej Komendy Policji, Okręgowej Straży Pożar-

nej oraz Pogotowia Ratunkowego, które zapre-
zentują zebranym, jak wygląda praca w danym 
zawodzie. Ponadto będą z nami motocykliści 
oraz sympatycy motoryzacji, w tym starych 
aut, którzy zaprezentują swoje pojazdy.
Zapraszamy wszystkie Panie oraz Panów do 
wzięcia udziału w konkursie na najlepszy wy-
piek. Wśród wielu innych ciekawych atrakcji 
będzie można m.in. zobaczyć alpaki, skorzy-

stać z parku zamków dmuchanych i wielu 
konkursów dla Małych i Dużych z wspania-
łymi nagrodami. Nie zabraknie czegoś do 
jedzenia, kiełbasek z ogniska, waty cukrowej 
i popcornu. Atmosferę świętowania umili 
nam również wspólna zabawa taneczna do 
północy. Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku
sołtys Iwona Ciupak

16 lipca 2022 r. na terenie 
OSiR w  Złotnikach Kujaw-
skich odbyło się informa-
cyjno-integracyjne spo-
tkanie dla społeczności 
ukraińskiej mieszkającej 
na terenie Gminy Złotnik 
Kujawskie.

Organizatorem spotkania 
była Rada Sołecka Złotni-
ki Kujawskie, a pomysło-
dawczynią Pani Anna Wró-
blewska-Zawadzka. Celem 
spotkania była integracja 
naszych Gości, przekazanie 
informacji dotyczących po-
bytu w naszym kraju, moż-

liwości podjęcia pracy oraz 
szkoleń.

Na spotkanie został za-
proszony wójt gminy Wi-
told Cybulski, dyrektor 
Gminnego ZOZ pani dok-
tor Barbara Kabacińska-
-Kostkowska, pani Iwona 
Antosz-Świcarz - dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, pan Piotr Gapiński - 
kierownik OSiR. Przedsta-
wiono informacje, co się 
dzieje w gminie i z jakich 
atrakcji można skorzystać. 
Sprawami szkoleń i szuka-
nia pracy i innych realizo-
wanych projektów zajęły 

się panie z Fundacji Wyjść 
z Cienia i Cicha Przystań 
(podziękowania za anima-
cję dla dzieci) oraz panie 
z fundacji Ekspert-Kujawy.

Wielkie podziękowania 
dla pani sołtys Wiesławy 
Olejnik oraz Koła Gospo-
dyń Wiejskich za organiza-
cję spotkania, zapewnienie 
wszystkich pyszności oraz 
przystrojenie stołów. 

Bez udziału pana Yuriya 
Borysyuka i pani  

 nie dalibyśmy rady 
we wspólnej komunikacji, 
jeszcze raz wielkie ukłony.

Więcej zdjęć na stronie 
internetowej Gminy Złotni-
ki Kujawskie.

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne 
dot. diagnozy obszaru LSR  

i warsztaty malowania wzorów kujawskich

12 lipca 2022 r. w Bronie-
wie (gm. Złotniki Kujaw-
skie) odbyło się pierwsze 
spotkanie, będące częścią 
prac nad nową Lokalną 
Strategią Rozwoju. 

Podczas konsultacji przed-
stawiono uczestnikom 
wyniki wstępnej diagnozy 
i badań opinii mieszkańców 
obszaru objętego LSR oraz 
poddano pod dyskusję ogól-
ny zarys celów do zrealizo-
wania w  ramach strategii 
2021-2027.

Spotkanie poprzedzone 
było warsztatami malowa-

nia wzorów kujawskich,
podczas których uczestni-
cy, pod okiem animatorki,
na  wzór fajansu włocław-
skiego malowali piękne
kobaltowe kwiaty. Oprócz 
wójta Gminy Złotniki Ku-
jawskie i  dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Karola
Urbańskiego Wioletty Zie-
lińskiej, z  wizytą do  świe-
tlicy w  Broniewie przybyli
przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego WK-P
w Toruniu, którzy odbywali
w tym czasie wizytę studyj-
ną w naszym regionie.

Więcej zdjęć na  stronie
internetowej Gminy Złotniki 
Kujawskie.

Integracja społeczności ukraińskiej  
w Gminie Złotniki Kujawskie 
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13 lipca Wójt Gminy 
Dąbrowa Biskupia Marcin 
Filipiak gościł w Dworze 
gen. Władysława Sikor-
skiego Poseł na Sejm 
RP Ewę Kozanecką, 
która podczas spotkania 
przekazała promesę 
na realizację inwestycji 
pn. „Budowa czterech 
świetlic w Gminie Dąbro-
wa Biskupia”.

Dofinansowanie na to  za-
danie w  ramach Rządo-
wego Programu Inwe-
stycyjnego Polski Ład 
wyniesie 1 800 000, 00 zł. 
Nowe świetlice powstaną 
w  następujących miej-
scowościach: Sobiesier-
nie, Bąkowo, Parchanki 
i  Wonorze. W  spotkaniu 
wzięli również udział Prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Dąbrowa Biskupia Wiesła-
wa Posadzy, Radne Rady 
Gminy Dąbrowa Biskupia 
Aneta Ebekozien i  Renata 

Frontczak, dr hab. Tomasz 
Łaszkiewicz prof. IH PAN, 
Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Rekre-
acji w  Dąbrowie Biskupiej 
Ryszard Modrzejewski 
oraz Proboszcz parafii pw.  
Św. Wojciecha w Parchaniu 
ks. Przemysław Tabaczka.

15 lipca w  Pakości Wójt 
Gminy Dąbrowa Biskupia 
Marcin Filipiak odebrał 
z  rąk Poseł na  Sejm RP 
Ewy Kozaneckiej kolej-
ną promesę z  Rządowe-
go Programu Inwestycji 
Strategicznych dla gmin 
popegeerowskich – Polski 
Ład – Edycja 3. Gmina Dą-
browa Biskupia otrzymała  
1 960 000,00 zł na zadanie 
pn. „Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w  Ośnisz-
czewku wraz z  wyposaże-
niem”.

Natomiast w  ramach 
konkursu ogłoszonego 
przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w  „Progra-
mie wyrównywania róż-
nic między regionami III” 
Gmina Dąbrowa Biskupia 
otrzymała dofinansowa-
nie na  realizację zadania 
pn.: „Przebudowa budynku 
Urzędu Gminy w  Dąbrowie 
Biskupiej na  potrzeby osób 
niepełnosprawnych”. Wy-
sokość wsparcia wyniesie  
33 459,45 zł.

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Dąbrowie 
Biskupiej wraz z filiami: 
Pieranie, Radojewice 
i Wonorze organizuje 
podczas wakacji zajęcia 
biblioteczne oraz 
cotygodniowy cykl 
on-line krzyżówkowo-
rebusowy pt. „Mózgi 
wakacyjne”. 

Na  miejscu w  bibliotece 
tworzymy prace kreatywne 
i  artystyczne, zgaduj-zga-
dule, krzyżówki oraz inne 
atrakcje i  niespodzianki. 
Do  tej pory gościliśmy ko-
miniarza Pana Andrzeja 
Kuczorę, który opowia-
dał o  swojej pracy. Odby-
ła się również wycieczka 
do PLAST-MARu w Balcze-
wie, gdzie poznaliśmy ścież-
kę recyklingu tworzyw 

sztucznych. Po  zwiedza-
niu czekało na  nas ognisko
w  leśniczówce w  Balcze-
wie. Musimy również wspo-
mnieć o  robieniu przepysz-
nych wypieków z  Panią 
Małgorzatą Kornacką.

 Nasze poczynania moż-
na śledzić na  portalu spo-
łecznościowym Facebo-
ok – Gminna Biblioteka
Publiczna w  Dąbrowie Bi-
skupiej.

Kolejne dofinansowania  
dla Gminy Dąbrowa Biskupia

FOT. NADESŁANE

Wakacje w bibliotece!
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REKLAMA 0010565154

*  Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem

* Zapewniamy pełen zakres usług

*     Oferujemy bezgotówkowy system 

rozliczania kosztów (ZUS, KRUS, policja, 

wojsko, więziennictwo)

* Dysponujemy własną chłodnią w Kruszwicy

* Jesteśmy producentem trumien - trumny

  już od 300 zł

* Baldachim i winda nagrobna GRATIS

* Dom Pogrzebowy w Kruszwicy

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

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

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Małgorzata Matuszak

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

FIRMA GODNA ZAUFANIA
za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu 
działalności biznesowej oraz rzetelne podejście 
do zobowiązań wobec Klientów i Kontrahentów



od 22 do 28 lipca

 poniedziałek, 25 lipca

05.10  Przysięga (685) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (66) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (4) - serial
09.40  Komisarz Alex (6) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (260) - serial
11.30  Leśniczówka (565) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Mistyczny las Niemiec 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (67) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (686) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (16) 

- serial
18.50  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Tour de Pologne - kroniki (10) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (566) - serial
21.05  Bolivar (37) - serial
22.00  07 zgłoś się (21) - serial
00.00  Państwo Islamskie, terror 

w Azji Środkowej - dokument
01.05  Oddana - film fabularny, Ukra-

ina 2020, reż. Christina Sivolap, 
wyk. Marianna Januszewicz

02.50  Trzeci oficer (12) - serial
03.45  Zaufać Światowej Organizacji 

Zdrowia - dokument
04.45  Notacje (919) - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1578) - serial
06.25  Pasterz (3) - dokument
06.35  Pasterz (4) - dokument
06.55  Rodzinka.pl (140) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (133) - serial
11.50  Rodzinka.pl (134) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (86) - serial
13.15  Zranione ptaki (85) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (219) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(11) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (20) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (86) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2623) - serial
20.05  Lato, muzyka, zabawa. Waka-

cyjna trasa Dwójki - kulisy 
20.10  Lato w Allgäu - film fabularny, 

Niemcy 2017, reż. Jeanette 
Wagner, wyk. Jennifer Ulrich, 
Philipp Hochmair

21.45  Lato, muzyka, zabawa. Waka-
cyjna trasa Dwójki - kulisy 

21.55  C.K. Dezerterzy - film fabular-
ny, Polska/Węgry 1985, reż. 
Janusz Majewski, wyk. Marek 
Kondrat, Wiktor Zborowski

23.20  O mnie się nie martw - serial
00.20  Noc tygrysów - film fabularny, 

Kanada 2010, reż. Terry 
Miles, wyk. Jennifer Beals, Gil 
Bellows, Lauren Lee Smith

02.10  Super 8 - film fabularny, USA 
2011, reż. J.J. Abrams, wyk. 
Joel Courtney, Elle Fanning, 
Kyle Chandler

04.10  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy - serial
09.10  Malanowski i Partnerzy - serial
09.40  Sekrety rodziny (210) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1078) - serial
11.40  Gliniarze (281) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (934) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1060) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (564) - serial
17.40  Sekrety rodziny (270) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Apocalypto 

- film fabularny, USA/Meksyk/
Wielka Brytania 2006, 
reż. Mel Gibson, wyk. Rudy 
Youngblood, Dalia Hernandez, 
Jonathan Brewer

23.00  Underdog 
- film fabularny, Polska 2019, 
reż. Maciej Kawulski, wyk. 
Eryk Lubos, Jarosław Boberek, 
Mamed Chalidow

01.40  Słoneczny patrol 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/Chiny/USA 2017, 
reż. Seth Gordon, wyk. 
Dwayne Johnson, Zac Efron, 
Alexandra Daddario

04.15  Kabaretowa Ekstraklasa 
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 (21) - serial
07.55  Tajemnice miłości (34) - serial
09.00  Ten moment (54) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1259) - serial
11.45  Ukryta prawda (1091) - serial
12.55  Tajemnice miłości (35) - serial
14.00  Ukryta prawda (1260) - serial
15.05  Ukryta prawda (1053) - serial
16.10  Ten moment (55) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1092) - 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 (3463) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Zabójcy 

- film fabularny, Francja/USA 
1995, reż. Richard Donner, 
wyk. Sylvester Stallone, 
Antonio Banderas, Julianne 
Moore

00.15  Ślub od pierwszego wejrzenia 
- rozrywka

01.20  Co za tydzień - info
02.00  Wewnętrzny wróg (5) - serial
03.00  Uwaga! - info
03.20  Noc magii - rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 24 lipca

05.10  Klan (3983, 3984) - serial
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (210) 

- dokument
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.05  Weterynarze z sercem (130) 

- dokument
09.45  Diamenty są wieczne - film 

fabularny, Wielka Brytania 
1971, reż. Guy Hamilton, 
wyk. Sean Connery

11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.55  Skoki narciarskie: Letnie Grand 

Prix mężczyzn w Wiśle 
14.55  Z pamięci - publicystyka
15.00  Okrasa łamie przepisy - info
15.35  Jan Serce (3) - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.25  Komisarz Alex (207) - serial
19.15  Tour de Pologne - kroniki (9) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.15  Bolivar (36) - serial
21.15  Zniewolona: Felix Austria 

- film fabularny, Ukraina 2020, 
reż. Christina Sivolap, wyk. 
Marianna Januszewicz

23.05  Karpaty: miłość i zdrada - film 
fabularny, USA/Ukraina 2019, 
reż. John Wynn, Akhtem 
Seitablaev, wyk. Robert 
Patrick, Tommy Flanagan

01.20  Opole na bis (2) - muzyka
01.35  Z pamięci - publicystyka
01.45  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 

Świata w Eugene 
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2620, 2621, 
2622) - serial

07.00  M jak miłość (1655) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
12.10  Artur i zemsta Maltazara 

- film fabularny, Francja 2009, 
reż. Luc Besson, wyk. Freddie 
Highmore, Mia Farrow

14.00  Familiada - rozrywka
14.30  Koło fortuny - rozrywka
15.10  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 

Świata w Eugene 
18.05  Panorama
18.15  Va banque - rozrywka
18.50  Na sygnale (370) - serial
19.25  Na sygnale (371) - serial
20.00  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki (5) 
- muzyka, Polska 2022

21.00  Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna trasa Dwójki (7) 
- muzyka, Polska 2022

21.50  Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna trasa Dwójki (8) 
- muzyka, Polska 2022

22.40  Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna trasa Dwójki (8) 
- muzyka, Polska 2022

23.20  Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna trasa Dwójki (7) 
- muzyka, Polska 2022

00.00  Utoya, 22 lipca - film fabularny, 
Norwegia 2018, reż. Erik 
Poppe, wyk. Andrea Berntzen, 
Aleksander Holmen, Brede 
Fristad

01.50  Sztuczki - film fabularny, 
Polska 2007, reż. Andrzej 
Jakimowski, wyk. Damian Ul, 
Ewelina Walendziak, Tomasz 
Sapryk

03.35  Razem czy osobno? - film 
fabularny, USA 2014, reż. Rob 
Reiner, wyk. Michael Douglas, 
Diane Keaton, Sterling Jerins

05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.50  Rio - film fabularny, USA/

Brazylia 2011, reż. Carlos Sal-
danha, wyk. Jesse Eisenberg

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

12.55  Epoka lodowcowa 3: Era dino-
zaurów - film fabularny, USA 
2009, reż. Carlos Saldanha, 
Mike Thurmeier, wyk. Ray 
Romano, Denis Leary

15.00  Indiana Jones i ostatnia 
krucjata - film fabularny, USA 
1989, reż. Steven Spielberg, 
wyk. Harrison Ford, Sean 
Connery, Denholm Elliott

17.40  Nasz nowy dom (219) 
- rozrywka

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Kabaret na żywo. Młodzi 

i moralni - rozrywka
22.10  Słoneczny patrol 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Chiny/USA 2017, 
reż. Seth Gordon, 
wyk. Dwayne Johnson, Zac 
Efron, Alexandra Daddario

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

03.10  Świat według Kiepskich (225) 
- serial

04.00  Świat według Kiepskich - serial
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.20  Uwaga! - info
05.40  Ukryta prawda (906) - 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 (5) - rozrywka
14.50  Alvin i wiewiórki: Wielka 

wyprawa - film fabularny, 
USA 2015, reż. Walt Becker, 
wyk. Jason Lee, Justin Long, 
Matthew Gray Gubler

16.50  Znów mam 17 lat 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Burr Steers, wyk. Zac Efron, 
Leslie Mann, Thomas Lennon

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Starcie tytanów 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Australia/USA 2010, 
reż. Louis Leterrier, wyk. 
Sam Worthington, Gemma 
Arterton, Mads Mikkelsen

22.30  Dowód życia - film fabularny, 
USA 2000, reż. Taylor Hackford, 
wyk. Meg Ryan, Russell Crowe

01.10  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

02.15  Uwaga! - info
02.35  Noc magii - rozrywka
04.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 23 lipca

05.10  Klan (3981) - serial
05.35  Klan (3982) - 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 (210) 

- dokument
08.45  Pełnosprawni (459) - magazyn
09.15  Sprawa dla reportera 
10.15  Coś tu pachnie: węch i jego 

tajemnice - dokument
11.15  Rolnik szuka żony - rozrywka
12.20  Tenis: Iga Świątek i przyjaciele 

dla Ukrainy - mecz pokazowy 
w Tauron Arenie w Krakowie 

14.45  Studio Letniego Grand Prix 
- magazyn, Polska 2022

14.55  Skoki narciarskie: Letnie Grand 
Prix mężczyzn w Wiśle 

17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.25  Ojciec Mateusz (337) - serial
19.20  Tour de Pologne - kroniki (8) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Bolivar (35) - serial
21.30  Jak zostać królem 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2010, reż. Tom Ho-
oper, wyk. Colin Firth, Helena 
Bonham Carter, Derek Jacobi

23.40  Słodka zemsta 
- film fabularny, USA 2009, reż. 
Cheryl Hines, wyk. Meg Ryan, 
Timothy Hutton, Kristen Bell

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

02.05  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 
Świata w Eugene 

05.00  Przerwa w nadawaniu

05.55  Barwy szczęścia (2618) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2619) - serial
07.00  M jak miłość (1654) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.40  Rodzinny ekspres - info
12.20  Gdzie jest Momo? 

- film fabularny, Kanada 2014, 
reż. Justin G. Dyck, wyk. Jacob 
Horsley, Daphne Zuniga, Ry 
Barrett

14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 
16.20  Na dobre i na złe (845) - serial
17.20  Smaki świata po iberyjsku 

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

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

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

22.10  Hity wszech czasów (34) 
- muzyka, Polska 2022

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

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

03.10  Utoya, 22 lipca 
- film fabularny, Norwegia 
2018, reż. Erik Poppe, wyk. 
Andrea Berntzen, Aleksander 
Holmen, Brede Fristad

04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.55  Karate Kid 4: Mistrz i uczennica 

- film fabularny, USA 1994, 
reż. Christopher Cain, 
wyk. Hilary Swank, Pat Morita

10.10  Ewa gotuje - info
10.40  Bogate dzieciaki bez kasy 

- rozrywka
11.40  Bogaty dom - biedny dom 

(59) - dokument
12.45  Śluby gwiazd (16) - dokument
13.10  Dr Emma (6) - dokument
13.40  Drwale i inne opowieści Biesz-

czadu (96, 97) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie (14) 

- dokument
15.45  Więzienie (76, 77, 78, 79) 

- dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (251, 252) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Jumanji: Przygoda w dżungli 

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

22.45  Predatorzy - film fabularny, 
USA 2010, reż. Antal Nimród, 
wyk. Adrien Brody, Laurence 
Fishburne, Alice Braga

01.00  Śmiertelna rozgrywka 
- film fabularny, USA/Monaco 
2016, reż. Keoni Waxman, 
wyk. Steven Seagal, Russell 
Wong, Jemma Dallender

03.00  Świat według Kiepskich (223) 
- serial

03.50  Świat według Kiepskich (190) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.30  Uwaga! - info
06.45  Ukryta prawda (905) - serial
07.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.30  Wymarzone ogrody - info
09.00  Dzień dobry wakacje - info
11.30  Na Wspólnej (3459) - serial
11.55  Na Wspólnej (3460) - serial
12.20  Na Wspólnej (3461) - serial
12.50  Na Wspólnej (3462) - serial
13.30  MasterChef Junior - rozrywka
15.10  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
16.15  Weekendowa metamorfoza 

- rozrywka
17.20  Kobieta na krańcu świata 

- dokument
17.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  To skomplikowane 

- film fabularny, USA/Japonia 
2009, reż. Nancy Meyers, 
wyk. Meryl Streep, Steve 
Martin, Alec Baldwin

22.30  Złodziejka tożsamości 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Seth Gordon, 
wyk. Jason Bateman, Melissa 
McCarthy, Jon Favreau

00.55  Nie pukaj 
- film fabularny, Kanada 2017, 
reż. Sheldon Wilson, 
wyk. Jodelle Ferland, Eliana 
Jones, Lola Flanery

02.40  Uwaga! - info
03.00  Noc magii - rozrywka
04.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 piątek, 22 lipca

05.10  Przysięga (684) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (65) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (3) - serial
09.40  Komisarz Alex (5) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (259) - serial
11.25  Okrasa łamie przepisy - info
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Najpiękniejsze wyspy świata 

(3) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (66) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (685) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (15) 

- serial
18.50  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Tour de Pologne - kroniki (7) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Bolivar (33) - serial
21.30  Bolivar (34) - serial
22.30  Diamenty są wieczne - film 

fabularny, Wielka Brytania 
1971, reż. Guy Hamilton, wyk. 
Sean Connery, Jill St. John

00.40  Plan B - film fabularny, Polska 
2018, reż. Kinga Dębska, wyk. 
Kinga Preis, Marcin Dorociński

02.15  Lekkoatletyka: Mistrzostwa 
Świata w Eugene

05.00  Przerwa w nadawaniu

04.55  Na sygnale (173) - serial
05.25  M jak miłość (1577) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 
06.55  Rodzinka.pl (139) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Smaki świata - pośród mórz 

(7) - info
11.50  Rodzinka.pl (132) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (85) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (218) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(10) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (19) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (86) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2622) - serial
20.10  Postaw na milion - rozrywka
21.10  Lato, muzyka, zabawa - 

wakacyjna trasa Dwójki (17) 
- muzyka, Polska 2019

22.15  Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna trasa Dwójki (6) 
- muzyka, Polska 2022

23.20  Razem czy osobno? 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. Rob Reiner, wyk. Michael 
Douglas, Diane Keaton, 
Sterling Jerins

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

02.40  Strażnik dzikiej przyrody (4) 
- serial

04.15  Żeniac - film fabularny, Polska 
1983, reż. Janusz Kidawa, wyk. 
Edward Kusztal, Zuzanna Ptak

05.25  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy - serial
09.10  Malanowski i Partnerzy - serial
09.40  Sekrety rodziny (209) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1077) - serial
11.40  Gliniarze (280) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (933) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1059) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (563) - serial
17.40  Sekrety rodziny (269) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Epoka lodowcowa III 

- Era dinozaurów 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Carlos Saldanha, Mike 
Thurmeier, wyk. Ray Romano, 
Denis Leary, John Leguizamo

22.05  Wojna o planetę małp 
- film fabularny, USA/Kanada/
Nowa Zelandia 2017, reż. Matt 
Reeves, wyk. Andy Serkis, 
Woody Harrelson, Steve Zahn

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

03.25  Świat według Kiepskich (194) 
- serial

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

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3462) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (20) - serial
07.55  Tajemnice miłości (33) - serial
09.00  Ten moment (53) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1258) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1090) - serial
12.55  Tajemnice miłości (34) - serial
14.00  Ukryta prawda (1259) - serial
15.05  Ukryta prawda (1052) - serial
16.10  Ten moment (54) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1091) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  47 roninów 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Japonia/Węgry 2013, 
reż. Carl Rinsch, wyk. Keanu 
Reeves, Hiroyuki Sanada, Rinko 
Kikuchi

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

02.35  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2021

03.40  Uwaga! - info
04.00  Noc magii - rozrywka
05.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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ROZRYWKA



od 22 do 28 lipca

 czwartek, 28 lipca

05.10  Przysięga (688) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (69) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (7) - serial
09.40  Komisarz Alex (9) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (263) - serial
11.30  Leśniczówka (568) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Najpiękniejsze wyspy świata 

(6) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (70) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (689) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (19) 

- serial
18.50  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Tour de Pologne - kroniki (13) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (569) - serial
21.05  Bolivar (40) - serial
21.55  Sprawa dla reportera 
22.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.35  Magazyn kryminalny 997 
00.25  Jej twarz - film fabularny, 

USA 2016, reż. Sean Penn, 
wyk. Charlize Theron, Javier 
Bardem, Adele Exarchopoulos

02.45  Glina (17) - serial
03.35  Sprawa dla reportera 
04.30  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (177) - serial
05.30  M jak miłość (1581) - serial
06.25  Smaki świata po iberyjsku 

- info
06.55  Rodzinka.pl (143) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Ostoja - info
11.50  Rodzinka.pl (139) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (89) - serial
14.05  Va banque (167) - rozrywka
14.35  Na sygnale (222) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(14) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (22) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (89) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2626) - serial
20.10  Pokonać siebie - film fabularny, 

Szwajcaria 2018, reż. Markus 
Welter, wyk. Annina Euling, 
Susanne-Marie Wrage, Sarah 
Spale

21.55  Czas zapłaty - film fabularny, 
Wielka Brytania/USA 2013, 
reż. Eran Creevy, wyk. James 
McAvoy, Mark Strong, Andrea 
Riseborough

23.45  Złodziejski kodeks 
- film fabularny, USA/Niemcy 
2009, reż. Mimi Leder, wyk. 
Morgan Freeman, Antonio 
Banderas, Radha Mitchell

01.40  Zawsze tylko ty 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Richard Loncraine,
 wyk. Renée Zellweger, Kevin 
Bacon, Logan Lerman

03.40  Gomorra (21) - serial
04.35  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (213) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (1081)

- serial
11.40  Gliniarze (284) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (937) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1063) 

- serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (567) - serial
17.40  Sekrety rodziny (273) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Hitch: Najlepszy doradca 

przeciętnego faceta 
- film fabularny, USA 2005, 
reż. Andy Tennant, wyk. Will 
Smith, Eva Mendes, Kevin 
James

22.30  Jak stracić chłopaka w 10 dni 
- film fabularny, USA/Niemcy 
2003, reż. Donald Petrie, 
wyk. Kate Hudson, Matthew 
McConaughey, Adam Goldberg

01.00  Przerwa w nadawaniu

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3465) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (24) - serial
07.55  Tajemnice miłości (37) - serial
09.00  Ten moment (57) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1262) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1094) - serial
12.55  Tajemnice miłości (38) - serial
14.00  Ukryta prawda (1263) - serial
15.05  Ukryta prawda (1056) - serial
16.10  Ten moment (58) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1095) - 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 (3466) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Błękitna fala 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2002, reż. John Stockwell, 
wyk. Kate Bosworth, Matthew 
Davis, Michelle Rodriguez

00.50  W starym, dobrym stylu
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Zach Braff, wyk. Morgan 
Freeman, Michael Caine, 
Alan Arkin

02.55  Uwaga! - info
03.15  Noc magii - rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 środa, 27 lipca

05.10  Przysięga (687) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (68) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (6) - serial
09.40  Komisarz Alex (8) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (262) - serial
11.30  Leśniczówka (567) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Najpiękniejsze wyspy świata 

(5) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (69) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (688) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (18) 

- serial
18.50  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Tour de Pologne - kroniki (12) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (568) - serial
21.05  Bolivar (39) - serial
22.00  Ekstradycja (2) - serial
23.10  Ukraińcy (5) - dokument
00.05  Twoja córka musi zginąć - film 

fabularny, USA 2019, reż. Craig 
Goldstein, wyk. Sarah Aldrich

01.35  Obserwator - film fabularny, 
USA 2000, reż. Joe Charbanic, 
wyk. James Spader, Marisa 
Tomei, Keanu Reeves

03.15  Wojsko-polskie.pl (210) 
- dokument

03.40  Duże jest piękne - dokument
04.30  Notacje (922) - dokument
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (176) - serial
05.30  M jak miłość (1580) - serial
06.25  Pożyteczni.pl - info
06.55  Rodzinka.pl (142) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (137) - serial
11.50  Rodzinka.pl (138) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (88) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (221) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(13) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (21) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (88) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2625) - serial
20.10  C.K. Dezerterzy 

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

21.35  Lekarka z rajskiej wyspy. 
Mauritius - nowy początek 
- film fabularny, Niemcy 2017, 
reż. Peter Stauch, 
wyk. Anja Knauer, Tobias Licht, 
Helmut Zierl

23.20  Medyceusze - władcy Florencji 
(4) - serial

00.30  Steve McQueen i Le Mans 
- dokument

02.25  Archiwista (8) - serial
03.20  On na ciebie patrzy 

- film fabularny, USA 2018, 
reż. Steven Brand, wyk. Darri 
Ingolfsson, Linsey Godfrey, 
Tilky Jones

04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy - serial
09.10  Malanowski i Partnerzy - serial
09.40  Sekrety rodziny (212) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1080) - serial
11.40  Gliniarze (283) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (936) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1062) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (566) - serial
17.40  Sekrety rodziny (272) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Bruce Wszechmogący 

- film fabularny, USA 2003, 
reż. Tom Shadyac, wyk. Jim 
Carrey, Jennifer Aniston, 
Morgan Freeman

22.15  Poznaj mojego tatę 
- film fabularny, USA 2000, 
reż. Jay Roach, wyk. Robert De 
Niro, Ben Stiller, Teri Polo

00.45  Men in Black: International 
- film fabularny, USA/Chiny 
2019, reż. F. Gary Gray, wyk. 
Chris Hemsworth, Tessa 
Thompson, Liam Neeson

03.05  Świat według Kiepskich (226) 
- serial

03.55  Świat według Kiepskich (204) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3464) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (23) - serial
07.55  Tajemnice miłości (36) - serial
09.00  Ten moment (56) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1261) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1093) - serial
12.55  Tajemnice miłości (37) - serial
14.00  Ukryta prawda (1262) - serial
15.05  Ukryta prawda (1055) - serial
16.10  Ten moment (57) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1094) - 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 (3465) - serial
20.55  Milionerzy (506) - rozrywka
21.35  Showtime 

- film fabularny, USA/Australia 
2002, reż. Tom Dey, wyk. 
Robert De Niro, Eddie Murphy, 
Zaid Farid

23.35  47 roninów 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Japonia/Węgry 2013, 
reż. Carl Rinsch, wyk. Keanu 
Reeves, Hiroyuki Sanada, Rinko 
Kikuchi

02.05  Wewnętrzny wróg (5) - serial
03.05  Uwaga! - info
03.25  Noc magii - rozrywka
04.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 26 lipca

05.10  Przysięga (686) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (67) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Kościół z bliska (516) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (5) - serial
09.45  Komisarz Alex (7) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (261) - serial
11.30  Leśniczówka (566) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Najpiękniejsze wyspy świata 

(4) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (68) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (687) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (17) 

- serial
18.50  Jeden z dziesięciu (10) 

- rozrywka
19.20  Tour de Pologne - kroniki (11) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (567) - serial
21.05  Bolivar (38) - serial
22.00  Ekstradycja (1) - serial
23.10  Ocaleni (7) - talk show
00.15  Komandosi w akcji - film 

fabularny, USA 2002, reż. 
Franklin A. Vallette, wyk. Tyler 
Christopher, John Simon Jones

01.50  Obietnica - film fabularny, 
Dania/Polska 2014, reż. Anna 
Kazejak, wyk. Eliza Rycembel

03.25  Tajemnice Paryża (1) 
- dokument

04.25  Notacje (819) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.05  Na sygnale (175) - serial
05.35  M jak miłość (1579) - serial
06.25  Jesteśmy z wami - dokument
06.55  Rodzinka.pl (141) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (135) - serial
11.50  Rodzinka.pl (136) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (87) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (220) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(12) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.30  Familiada - rozrywka
17.00  Tenis: WTA 250 - BNP Paribas 

Poland Open - tenis, Polska 
2022

19.05  Rodzinka.pl (137) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2624) - serial
20.10  Złodziejski kodeks 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2009, reż. Mimi Leder, wyk. 
Morgan Freeman, Antonio 
Banderas, Radha Mitchell

22.05  Super 8 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. J.J. Abrams, wyk. Joel 
Courtney, Elle Fanning, Kyle 
Chandler

00.10  Wieś pływających krów 
- dokument

01.45  Lato w Allgäu 
- film fabularny, Niemcy 
2017, reż. Jeanette Wagner, 
wyk. Jennifer Ulrich, Philipp 
Hochmair, Michaela May

03.30  Uzależnieni od tabletek 
- dokument

04.10  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy - serial
09.10  Malanowski i Partnerzy - serial
09.40  Sekrety rodziny (211) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1079) - serial
11.40  Gliniarze (282) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (935) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1061) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (565) - serial
17.40  Sekrety rodziny (271) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Men in Black: International 

- film fabularny, USA/Chiny 
2019, reż. F. Gary Gray, wyk. 
Chris Hemsworth, Tessa 
Thompson, Liam Neeson

22.40  Ocalenie 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Kanada 2015, reż. 
Steven C. Miller, wyk. Kellan 
Lutz, Bruce Willis, Gina Carano

00.40  Apocalypto 
- film fabularny, USA/Meksyk/
Wielka Brytania 2006, reż. 
Mel Gibson, wyk. Rudy 
Youngblood, Dalia Hernandez, 
Jonathan Brewer

03.35  Świat według Kiepskich (197) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3463) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (22) - serial
07.55  Tajemnice miłości (35) - serial
09.00  Ten moment (55) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1260) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1092) - serial
12.55  Tajemnice miłości (36) - serial
14.00  Ukryta prawda (1261) - serial
15.05  Ukryta prawda (1054) - serial
16.10  Ten moment (56) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1093) - 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 (3464) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Zawód: szpieg 

- film fabularny, USA/Niemcy/
Japonia/Francja/Wielka 
Brytania 2001, reż. Tony Scott, 
wyk. Robert Redford, Brad Pitt, 
Catherine McCormack

00.10  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2021

01.15  Zabójcza broń - serial
02.15  Uwaga! - info
02.35  Noc magii - rozrywka
04.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

FILM BIOGRAFICZNY 12

Jak zostać królem
THE KING'S SPEECH, USA/WIELKA BRYTANIA 2010

Anglia. Książę Yorku, Albert, syn króla 
Jerzego V, jąka się. Tymczasem pozycja 
obliguje go do publicznych wystąpień. 
Żona księcia szuka lekarza, który 
mógłby pomóc małżonkowi.

CZAS TRWANIA: 113 MINUT

REŻYSERIA:TOM HOOPER

9
OCENA

REDAKCJI

KOMEDIA ROMANTYCZNA 16

Razem czy osobno?
AND SO IT GOES, USA 2014

Oren Little jest stroniącym 
od kontaktów z ludźmi wdowcem. 
Pewnego dnia odwiedza go 
uzależniony od narkotyków syn. 
Powierza mu opiekę nad wnuczką, 
o której istnieniu Oren nie miał pojęcia.

CZAS TRWANIA: 90 MINUT

REŻYSERIA: ROB REINER

7
OCENA

REDAKCJI

FILM FANTASTYCZNY 12

Starcie tytanów
CLASH OF THE TITANS, WIELKA BRYTANIA/

AUSTRALIA/USA 2010

Hades marzy o odebraniu Zeusowi 
mocy i przejęciu kontroli nad Ziemią. 
Grecki heros Perseusz postanawia 
poprowadzić wyprawę do krainy 
umarłych, by pokonać boga śmierci 
i ocalić świat przed chaosem.

CZAS TRWANIA: 112 MINUT

REŻYSERIA: LOUIS LETERRIER

6
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 17.07.2022

20:00 
SOBOTA 23.07.2022

21:30 
PIĄTEK 22.07.2022

20:10 
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MISS WDZIĘKU Z POWIATU 

Sara Jestratjew, mieszkanka Ol-
szewic i członkini tamtejszego 

koła gospodyń wiejskich, starto-
wała w Chełmnie w konkursie 

Miss Wdzięku do lat 45 podczas 
konkursu kulinarnego „Polska 
od kuchni”. Zdjęcie elimina-
cyjne Sary wykonała Paulina 

Kapella. Pani Sara w wojewódz-
kim finale zdobyła nagrodę pu-
bliczności i zakwalifikowała się 

do finału na PGE Narodowy, 
który odbędzie się 1 paździer-

nika w Warszawie. Sara Jestrat-
jew pracuje w powiatowym 

szpitalu jako pielęgniarka 
na bloku laryngologicznym. 

 
NADGOPLAŃSKA MODA 

Dziewczęta z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 
w Kruszwicy uczestniczyły 

w pokazie mody, w którym za-
prezentowały stroje wieczorowe 
i młodzieżowe. Pokaz zakończył 
się sesją zdjęciową. Zorganizo-

wana impreza miała na celu 
podniesienie poczucia własnej 
wartości i pewności siebie oraz 

zapewnienie doskonałej zabawy 
dla całej grupy. Organem prowa-

dzącym MOW jest Powiat Ino-
wrocławski. 

 
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. 
 

WYJĄTKOWE SPOTKANIE 
W sobotę od godz. 12 gościem 

Muzeum im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu będzie Daniel 
Pawłowski, artysta którego ob-
razy można podziwiać przy ul. 
Solankowej tylko do niedzieli. 

W ramach finisażu swojej pierw-
szej wystawy Daniel Pawłowski 
opowie o swoich obrazach, wi-

zjach i inspiracjach.

                            KRÓTKO 

Zakończyła się ostatnia mo-
bilność w ramach realizowa-
nego projektu POWER „Ma-
ła Szkoła dużych możliwo-
ści”, który jest finansowany 
ze środków z Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edu-
kacja, Rozwój. 

Nauczycielki Szkoły Podstawo-
wej nr 10 im. Jana Kasprowicza 

w Inowrocławiu - Hanna Miler-
Slawiczek i Ewa Woźniak - 
wzięły udział w kursie The 
Child First: Montessori, Reggio 
Emilia System and Contempo-
rary Approaches to Pre-School 
Education we Florencji we 
Włoszech. 

Florencja jest stolicą To-
skanii, to w tym regionie 
można podziwiać najcenniej-

sze dzieła sztuki, niezwykłe 
krajobrazy oraz smakować 
wyśmienitą kuchnię.  

Wolność i kreatywność  
Tematyka zajęć dotyczyła me-
tody Montessori i systemu 
Reggio Emilia. Głównymi za-
łożeniami poznanych metod 
są niezależność, wolność i kre-
atywność dzieci.     

- Celem kursu było uświa-
domienie konieczności stawia-
nia dziecka w centrum procesu 
edukacji, szanowania go, co 
w konsekwencji pozwoli 
dziecku doświadczyć radości 
uczenia się, czerpać przyjem-
ności z procesu nabywania wie-
dzy i zapewni rozwój poczucia 
jego własnej wartości - mówią 
nauczycielki SP nr 10.  

Szkolenie było dobrą oka-
zją do zaprezentowania kultury 
naszego regionu. Koordynato-
rem projektu jest Ewa Woźniak. 
Kurs prowadzony był przez Eu-
ropass Teacher Academy. 

Uczestnicy szkolenia, jako 
kreatorzy środowiska szkol-
nego, będą mogli wykorzystać 
zdobytą wiedzę i umiejętności 
w pracy z dziećmi.                      (DM)                       

SZKOLIŁY SIĘ WE FLORENCJI

FO
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W dniach 22-23 lipca na placu 
przy ulicy Barcińskiej 11  
w Pakości odbędzie się Fe-
styn ŚwiętegoJakuba. 

Święty Jakub jest patronem Pa-
kości, a jego imieniny przypa-
dają 25 lipca. W związku z tym 
Stowarzyszenie Miłośników 
Miasta i Gminy Pakość postano-
wiło zorganizować, w najbliż-
szy tej dacie weekend, festyn - 
Imieniny Świętego Jakuba.  

- Zapraszamy już dziś 
na plac przy ul. Barcińskiej 11 
na odrobinę kultury. Od go-
dziny 18 będziemy czytać frag-
menty „Ksiąg Jakubowych” 
Olgi Tokarczuk, Artur Jaku-

bowski, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury z Barcina przy-
bliży nam sylwetkę Witolda 
Gombrowicza, a muzycznie 
zepnie to wszystko zespół 
„Kwestia Sporna”. W sobotę 
startujemy o godzinie 14 bie-
gami o muszlę św. Jakuba. Za-
planowaliśmy cztery biegi: 
dwa na dystansie 1000 metrów 
w kategorii dziewcząt i chłop-
ców ze szkół podstawowych 
oraz bieg kobiet na dystansie 
2500 m i mężczyzn na dystan-
sie 5000 m. Przewidujemy 
również konkurs na potrawę 
Świętego Jakuba - informują 
organizatorzy.  
(DM)                                                                                    

FESTYN ŚWIĘTEGO 
JAKUBA W PAKOŚCI

FO
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24 lipca przypada Święto Poli-
cji. To szczególny dzień dla ca-
łej tej formacji mundurowej 
i zwieńczenie trudnej i odpo-
wiedzialnej służby. 

- Dlatego zachęcamy 
uczniów szkół, aby pokazali 
w swoich pracach to, jak poli-
cja działa i pomaga. Specjalnie 
ku temu Komenda Powiatowa 

Policji w Inowrocławiu i Po-
wiat Inowrocławski dedykują 
konkurs plastyczny pod tytu-
łem „Policja chroni, ratuje, po-
maga”. Na prace czekamy  
aż do 7 września. Zapraszamy 
dzieci i młodzież do udziału - 
informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka z Komendy Powia-
towej Policji w Inowrocławiu.  

Prace należy wykonać in-
dywidualnie dowolną techniką 
plastyczną na kartce formatu 
A4 lub A3.  

Cała powierzchnia kartki 
powinna być wypełniona, nie 
należy wykonywać makiet. 
Praca powinna być zaopa-
trzona w prawym dolnym rogu 
tylko pseudonimem autora. 

Należy włożyć ją do ko-
perty z dopiskiem - konkurs 
„Policja chroni, ratuje, po-
maga”. Trzeba również dołą-
czyć zaklejoną kopertę z pseu-
donimem autora, w której po-
winny się znaleźć na kartce 
jego dane personalne: imię, na-
zwisko, wiek, klasa i nazwa 
szkoły, kontakt telefoniczny 
do rodzica.  

Pracę w kopercie należy 
dostarczyć do Komendy Po-
wiatowej Policji w Inowrocła-
wiu ul. Toruńska 13-15, 88-100 
Inowrocław, pokój 108 i zosta-
wić na recepcji lub dyżurce 
albo przesłać pocztą na wyżej 
wymieniony adres. 
(DM)                                                                        

Komenda Powiatowa Policji 
w Inowrocławiu i Powiat 
Inowrocławski zapraszają 
do udziału w konkursie pla-
stycznym uczniów szkół 
podstawowych. W pracy 
trzeba zaprezentować 
w jaki sposób policjanci 
chronią, ratują i pomagają. 
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KONKURS PLASTYCZNY O POLICJI
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22  LIPCA 
1911 - w Poznaniu zmarł Józef 

Kościelski (ur. 1845), właściciel 
dóbr ziemskich w Szarleju, Kar-
czynie i Służewie, polityk, po-
eta, dramaturg, poseł do parla-
mentu niemieckiego. Wspierał 

finansowo młodzież polską 
studiującą na uniwersytetach 

w Niemczech. 
1949 - w inowrocławskim 

Szymborzu otwarta została 
Izba Kasprowiczowska. 

1959 - powstało Muzeum imie-
nia Jana Kasprowicza  

w Inowrocławiu. 
23  LIPCA 

1343 - na łące w pobliżu wsi 
Wierzbiczany król Kazimierz 
Wielki spotkał się z wielkim 
mistrzem Zakonu Ludolfem 

Königiem; nastąpiła wymiana 
aktów pokojowych będących 
wynikiem traktatu kaliskiego. 

1921 - Juliusz Trzciński  
(1880-1939), kujawski działacz 

polityczny rodem z Ostrowa 
nad Gopłem, powołany został 
na stanowisko ministra byłej 
dzielnicy pruskiej w rządzie 

Wincentego Witosa. 
24  LIPCA 

1884 - urodził się Teofil Reszka, 
inowrocławski aptekarz i dzia-
łacz społeczny, zamordowany 

przez hitlerowców w czasie 
„krwawej nocy” w więzieniu 

w nocy z 22 na 23 października 
1939 r. 

1983 - w nowej kaplicy pw. Bło-
gosławionej Jadwigi na naj-
większym inowrocławskim 
osiedlu Rąbin odprawiono 

pierwszą mszę świętą. 
1985 - zmarł Wacław Pentkow-
ski (ur. 1900), znany inowro-
cławski działacz kulturalny, 

kierownik Wydziału Kultury, 
kierownik Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, współzałożyciel 
wielu organizacji i instytucji 

kulturalnych. 
25  LIPCA 

1922- stolica Kujaw otrzymała 
oficjalną nazwę „Uzdrowisko 

Inowrocław”. 
26  LIPCA 

1825 - władze pruskie  
zamknęły klasztor  
w Markowicach. 

1957 - podczas Międzynarodo-
wych Igrzysk Sportowych 

w Moskwie złoty medal 
w biegu na 800 m zdobył Ta-
deusz Kaźmierski z Unii Mą-

twy, jeden z najlepszych 
średniodystansowców w hi-
storii polskiej lekkoatletyki. 

27  LIPCA 
1892 - w Poznaniu zmarł Brunon 

Józef Szafarkiewicz (ur. 1821 
w Gocanowie), wybitny przy-
rodnik, nauczyciel, działacz 

społeczny i gospodarczy. 
28  LIPCA 

1915 - w Krakowie zmarł Jan 
Karol Maćkowski (ur. 1865), 

publicysta i działacz  
społeczny, redaktor  

„Dziennika Kujawskiego”,  
autor i wydawca pięciu roczni-

ków „Kalendarza Nowego  
Kujawskiego”.

Także w Inowrocławiu hulaj-
nogi to coraz popularniejszy 
środek transportu. Niestety, 
nie wszyscy użytkownicy 
tych jednośladów parkują je 
prawidłowo. Wielu jeździ też 
zbyt szybko! 

Inowrocławianie bardzo chętnie 
korzystają z podręcznego środka 
transportu, jakim jest hulajnoga 
elektryczna. Nie wszyscy pa-
miętają jednak o tym, że należy 
zaparkować ją w sposób, który 
nie blokuje przejścia. 

- Czasami napotykam 
skupisko kilku hulajnóg, które 
stoją w poprzek chodnika lub 
są poprzewracane. Trudno jest 
przejechać między nimi 
na wózku inwalidzkim albo 
prowadząc wózek z dzieckiem 
- mówi Karolina Lewandow-
ska z Inowrocławia.  

Osoby starsze mają spore 
wyzwanie, aby pokonać hulaj-
nogowy tor przeszkód.  

- O wypadek nietrudno. 
Zdarza się, że zapatrzymy się 
w ekran telefonu i w mig 
można złapać zająca - dodaje 

Tomasz Wysocki. Jedna z inter-
nautek opisywała sytuację, 
w której o mały włos nie wpa-
dła na przewróconą hulajnogę, 
wychodząc z autobusu.  

Zajrzyjmy do Kodeksu 
Prawa o Ruchu Drogowym. Ar-
tykuł 47. reguluje przepisy za-
trzymania i postoju na chod-
niku. Jeśli chodzi o hulajnogi 

elektryczne, to dopuszcza się 
ich postój na chodniku w miej-
scu do tego przeznaczonym, 
a w razie jego braku - jak najbli-
żej krawędzi chodnika najbar-
dziej oddalonej od jezdni oraz 
równolegle do tej krawędzi, 
przy zachowaniu szerokości 
chodnika dla pieszych, nie 
mniej niż 1,5 m. 

Na stronie internetowej 
firmy zarządzającej hulajnogami 
dostępnymi w Inowrocławiu 
widnieje wskazówka: przy par-
kowaniu hulajnogi sprawdź, czy 
wybrane miejsce jest odpowied-
nie i zachowaj zdrowy rozsądek. 
Zaleca się korzystać z wyznaczo-
nych stref parkowania lub do-
stępnych stojaków na rowery. 
Należy zaparkować hulajnogę 
na płaskim podłożu, w pionie 
i postawić ją na nóżce, aby się nie 
przewróciła.  

Ponadto jeżeli zobaczymy 
przewróconą hulajnogę 
na ulicy, należy podnieść ją 
i ustawić w pionie. Dzięki 
temu wszyscy uczestnicy ru-
chu będą mogli swobodnie po-
ruszać się po mieście. 

Innym problemem jest 
tempo jazdy. Dzieci i młodzież 
rozpędzają się do sporych pręd-
kości, szczególnie wtedy, gdy 
zjeżdżają ze wzniesienia. A co 
na to Straż Miejska? - Według 
przepisów Prawa o Ruchu Dro-
gowym kierujący hulajnogą 
może poruszać się z prędkością 
do 20 km/h i jest zobowiązany 
do korzystania z drogi dla rowe-
rów lub drogi dla rowerów i pie-
szych, wówczas musi zachować 
szczególną ostrożność i ustępo-
wać pierwszeństwa pieszemu - 
podkreśla Sylwia Przebieracz, 
zastępca komendanta Straży 
Miejskiej w Inowrocławiu. 

Gdy kierujący hulajnogą 
korzysta z chodnika lub drogi 
dla pieszych jest zobowiązany 
jechać z prędkością zbliżoną 
do prędkości pieszego, zacho-
wać szczególną ostrożność oraz 
ustępować pieszemu i nie 
utrudniać jego ruchu. - Nie sto-
sowanie się do tych przepisów 
to wykroczenie zagrożone man-
datem karnym w wysokości 
do 500 złotych - dodaje Sylwia 
Przebieracz.                                          (AG)                       

LICZNE PROBLEMY  
Z UŻYTKOWNIKAMI HULAJNÓG

Policyjne spotkania ze społe-
czeństwem odbywają się 
w wielu miejscach cyklicz-
nie. Kolejny raz mieszkańcy 
Kruszwicy mieli okazję 
do porozmawiania o wła-
snym bezpieczeństwie z asp. 
Mariolą Witoń. 

W Świetlicy Opiekuńczo-Wy-
chowawczej w Kruszwicy od-
było się niedawno spotkanie 
dedykowane bezpieczeństwu 
seniorów.  

- Podczas niego uczestnicy 
usłyszeli policyjne wskazówki 
i porady jak postępować w róż-

nych aspektach swojego życia - 
informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka z Komendy Powia-
towej Policji w Inowrocławiu.  

Była mowa o bezpieczeń-
stwie w ruchu drogowym po-
parta wieloma przykładami sy-
tuacji, które mogą być groźne 
dla pieszego. Asp. Mariola Wi-
toń nie omieszkała omówić me-
tody oszustw, których w dal-
szym ciągu ofiarami padają se-
niorzy. Sposoby ochrony swo-
jego mienia i ochrony przed  
przemocą były kolejnymi za-
gadnieniami poruszonymi 
na pogadance.                                    (DM)                 

O BEZPIECZEŃSTWIE
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Zakład Karny w Inowrocła-
wiu przekazał na ręce straża-
ków ochotników 442 kilo-
gramy elektrosprzętu oraz 
27,5 kg zużytych baterii  
i 4,3 kg żarówek. Oznacza to 
realne wsparcie jednostki 
OSP w Gnojnie. 

Strażavy ochotnicy z podino-
wrocławskiego Gnojna zbierają 
zużyty elektrosprzęt. W ten 
sposób łączą ekologię z rozwo-
jem własnej jednostki. 

Organizatorem akcji 
„Strażaków wspierajmy, elek-
trosprzęt oddajmy!” jest Green 
Office Ecologic Sp. z o. o. 
Uczestnikami akcji mogą być 
Ochotnicze Straże Pożarne 
oraz Państwowe Straże Po-
żarne, mające siedzibę i dzia-

łające na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, które zgło-
siły uczestnictwo w akcji. Dla 
uczestników organizator prze-
widuje nagrody związane z jej 
skutecznym przeprowadze-
niem. Warunkiem otrzymania 
nagrody przez uczestnika jest 
zebranie co najmniej 500 kilo-
gramów zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicz-
nego w czasie zbiórki. 

O całej sprawie funkcjo-
nariusze Zakładu Karnego 
w Inowrocławiu dowiedzieli 
się za pośrednictwem funk-
cjonariuszki – mieszkanki 
miejscowości Gnojno, a także 
poprzez fanpage OSP w Gnoj-
nie, na którym strażacy umie-
ścili taki wpis: „Serdecznie za-
praszamy do udziału w akcji 

Strażaków wspierajmy - elek-
trosprzęt oddajmy!. Akcja po-
lega na przeprowadzeniu 
wśród mieszkańców, urzę-
dów, lokalnych firm i instytu-
cji zbiórki zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektrycz-
nego, w zamian za który nasza 
jednostka otrzyma środki fi-
nansowe na doposażenie jed-
nostki”.  

W grę wchodziły: wielko-
gabarytowe i małogabarytowe 
urządzenia gospodarstwa do-
mowego, sprzęt teleinforma-
tyczny i telekomunikacyjny. 

Zakład Karny w Inowrocła-
wiu przekazał w sumie 442 kg 
elektrosprzętu oraz 27,5 kg zu-
żytych baterii oraz 4,3 kg żaró-
wek. Strażacy osobiście ode-
brali przedmioty.                        (DM)                                                       

STRAŻAKÓW WSPIERAJMY - 
ELEKTROSPRZĘT ODDAJMY!
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Najważniejsze było ogranicze-
nie ryzykownych zachowań kie-
rujących, którzy przekraczają 
dozwolone limity prędkości. 

W czasie działań szczegól-
nym nadzorem zostały objęte 
miejsca, gdzie najczęściej do-
chodzi do wypadków, których 
przyczyną jest nadmierna pręd-
kość. Mundurowi w ramach 
działań prowadzili pomiary 
prędkości zarówno statycznie 
(przynajmniej dwa punkty po-
miaru prędkości na tym sa-
mym odcinku drogi), jak i dy-
namicznie przy użyciu pojazdu 
z wideorejestratorem. 

- Podczas piątkowej służby 
na terenie powiatu inowrocław-
skiego funkjonariusze skontro-
lowali prędkość u 110 kierują-

cych. 90 z nich, przekroczyło do-
zwoloną prędkość (78 kierow-
ców zostało ukaranych manda-
tami karnymi, a 12 pouczonych) 
- informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka z Komendy Powia-
towej Policji w Inowrocławiu.  

- Pamiętajmy, że przy du-
żych prędkościach nawet najle-
piej wyposażony samochód nie 
daje gwarancji kierowcy i pasa-
żerom na przeżycie wypadku 
drogowego. Stąd kolejny apel 
do kierujących, aby przestrze-

gali dozwolonych limitów pręd-
kości, a także zdejmowali nogę 
z gazu w miejscach, gdzie prze-
pisy i zdrowy rozsądek wyma-
gają zachowania szczególnej 
ostrożności - dodaje asp. szt. 
Izabella Drobniecka.                (DM)                                                                                  

„KASKADOWY POMIAR 
PRĘDKOŚCI” W POWIECIE

15 lipca inowrocławska „dro-
gówka” prowadziła działa-
nia kontrolno-prewencyjne 
pn. „Kaskadowy pomiar 
prędkości”. Odbyły się one 
tego dnia na terenie całego 
kraju, a ich celem było za-
pewnienie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 
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BYLI ZAGROŻENIEM
Trzeźwość na drodze to pod-
stawa. Wiedzą o tym wszyscy. 
Wielu niestety tylko teore-
tycznie, bo gdy są ujawniani 
po alkoholu przez policjan-
tów przyznają, że wiedzieli 
o zakazie. Stają się wówczas 
antybohaterami drogowymi. 

W ubiegym tygodniu poli-
cjanci z komisariatu w Janiko-
wie i policjanci Wydziału Ru-
chu Drogowego w Inowrocła-
wiu przeprowadzili akcję doty-
czącą skontrolowania stanu 
trzeźwości kierujących.  

Działaniami został objęty 
teren gminy Janikowo. Przez 

ponad dwie godziny patrole 
skontrolowały 636 kierujących 
pojazdami. 

Mało brakowało do okre-
ślenia, że wszyscy zbadani byli 
w porządku. Wpadł jeden z kie-
rujących, który jechał motoro-
werem. 59-letni mężczyzna 
miał 1,7 promila alkoholu w or-
ganizmie.  

Policjanci przekazali mo-
torowerzystę wraz z pojazdem 
rodzinie, ale tak się to nie skoń-
czyło. Mężczyzna usłyszał za-
rzut kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. Grozi 
mu kara do dwóch lat pozba-
wienia wolności.                           (DM)

SETKI INTERWENCJI
Funkcjonariusze Straży Miej-
skiej w Inowrocławiu co-
dzienne podejmują inter-
wencje wobec osób spożywa-
jących alkohol bądź zaśmie-
cających tereny publiczne.  

Część z nich zgłaszana jest 
przez mieszkańców miasta, 
czy też przez operatora moni-
toringu miejskiego, bądź inter-
wencje są podejmowane przez 
funkcjonariuszy z własnej ini-

cjatywy. Od początku tego 
roku strażnicy podjęli 413 inter-
wencji zakończonych manda-
tami karnymi, pouczeniami 
bądź skierowaniem wniosku 
do sądu o ukaranie. 

Za spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym grozi 
mandat karny w wysokości  
100 złotych, natomiast zaśmie-
canie to wykroczenie zagrożone 
mandatem karnym do 500 zło-
tych.                                                              (DM)
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POSZUKIWANY 
SAM SIĘ 

„WYSTAWIŁ”
Janikowski patrol zatrzymał 
poszukiwanego, który po-
pełnił kolejne przestępstwo. 
Trafił od razu za kraty, 
a za złamanie sądowego za-
kazu grozi mu kara 
do trzech lat więzienia. 

14 lipca krótko po północy ja-
nikowski patrol w miejscowo-
ści Broniewice zatrzymał 
do kontroli VW Passata.  

Pojazdem kierował 39- 
letni inowrocławianin. Poli-
cjanci ustalili, że mężczyzna 
naruszył sądowy zakaz prowa-
dzenia pojazdów ważny 
do czerwca 2023 roku. Oznacza 
to, że czeka go nowa sprawa 
karna i trzyletnia odsiadka. 

- Ponadto patrol ujawnił 
na podstawie policyjnych sys-
temów, że mężczyzna był po-
szukiwany przez Sąd Rejonowy 
w Inowrocławiu nakazem do-
prowadzenia do aresztu celem 
odbycia 75 dni pozbawienia 
wolności. To za sprawą upo-
rczywego uchylania się od pła-
cenia zasądzonych alimentów. 
Zatrzymany kierowca VW 
z drogi trafił od razu za kraty - 
podkreśla asp. szt. Izabella 
Drobniecka z Komendy Powia-
towej Policji w Inowrocławiu.   
(DM)                                                                                                                                                                                                                                     

Kruszwiccy policjanci interwe-
niowali 15 lipca w miejscowo-
ści Polanowice (w gminie  
Kruszwica). Sygnał o ujęciu pi -
rata drogowego pochodził 
od dwóch innych kierowców. 
Jadący ciągnikiem oraz samo-
chodem osobowym dobrze 
przyjrzeli się temu, jak porusza 

się kierowca VW. Ten jechał 
w sposób zagrażający bezpie-
czeństwu na drodze. Nabrali 
podejrzeń, że może on być nie-
trzeźwy, dlatego niezależnie 
od siebie podjęli akcję polega-
jącą na jego zatrzymaniu. 

- Gdy tylko ciągnik zaje-
chał VW drogę, ten nie miał 
wyjścia i musiał się zatrzymać. 
Kierowca ciągnika i innego po-
jazdu doprowadzili do zabra-
nia kierowcy kluczyków i po-
wiadomienia policji. Patrol, 
który interweniował zbadał 
stan trzeźwości jadącego VW. 
Wynik u 45-letniego kierują-
cego wykazał 3,36 promila al-
koholu w organizmie. Mężczy-

zna trafił do policyjnego 
aresztu do wytrzeźwienia - 
mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z KPP w Inowrocławiu.   

16 lipca mężczyzna usły-
szał zarzuty popełnienia prze-
stępstwa polegającego na pro-
wadzeniu pojazdu w stanie 
nietrzeźwości.  

Policjanci ustalili też, że 
nie posiadał on w ogólne 
uprawnień do kierowania. 
Podczas składania wyjaśnień 
tłumaczył, że samochód któ-
rym kierował to był taki 
świeży jego nabytek. Najwy-
raźniej radość z zakupu przy-
ćmiła jego myślenie. 
(DM)                                                                                                  

Reakcja kierującego ciągni-
kiem i pojazdem osobowym 
zapobiegła dramatowi drogo-
wemu. Gdy tylko nabrali po-
dejrzeń, co do sposobu jazdy 
kierowcy VW, zatrzymali go 
i przekazali policji. Mężczy-
zna miał ponad trzy promile 
alkoholu i już usłyszał zarzuty.
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ROWEROWA STOLICA POLSKI 

Zakończyła się rywalizacja 
o Puchar Rowerowej Stolicy 
Polski 2022. Miasto Inowro-
cław zdobyło 763 punkty, co 

dało 30 pozycję z 56 miast z ca-
łej Polski. Finalnie 191 użyt-

kowników przejechało dla Ino-
wrocławia 51 851,05 km. Wśród 
mężczyzn najlepsi okazali się: 
1. Pan Jerzy – 4489 km, 2. Pan 

Mirosław – 2362 km, 3. Pan Pa-
weł - 2335 km Wśród kobiet 

zwyciężyły: 1. Pani Lidia 1333 
km, 2. Pani Jolanta 1274 km, 

3. Pani Anna 1189 km. Dla naj-
lepszych 10 kobiet oraz męż-

czyzn przygotowano nagrody 
i wyróżnienia. Każdy z uczest-

ników akcji może sprawdzić 
w aplikacji, które miejsce zajął. 
W całym kraju najlepsza była 

Biała Podlaska. Na drugim 
miejscu uplasowały się Pu-

ławy. Trzecie miejsce wywal-
czyło Gniezno.  

                                                                                       (DM)  

                            KRÓTKO

Łukasz Waszak z Inowrocła-
wia i jego Renault NN Torpe-
do z 1927 roku odnieśli sukces 
w Rajdzie Weteranów Szos 
po Ziemi Mogileńskiej, który 
był organizowany przez Sto-
warzyszenie Motoklasyczni. 

- Zajęliśmy pierwsze miejsce 
w konkursie elegancji, na któ-
rym zaprezentowaliśmy z żoną 
Michaliną i synem Wojtkiem 
stroje nawiązujące do epoki, 
z której pochodzi automobil. 
Córka Julita zrobiła zdjęcia, 
dzięki którym mamy wspa-
niałą pamiątkę z tego wydarze-
nia. Opowiedziałem publicz-
ności o historii powstania firmy 
Renault oraz naszego modelu, 
czyli Renault NN 6CV Torpedo 
z 1927 roku. Komisja oceniająca 
nasz występ pozostawała 
pod wrażeniem prezentacji. 
Cylinder, który mam założony 
na głowie jest oryginalny. Po-
chodzi z 1839 roku. Był nieod-
łącznym atrybutem w latach 
20-tych ubiegłego wieku. Żona 
Michalina ubrała wierną re-
plikę sukni wyjściowej z lat  

20-tych, którą zamówiła aż 
w USA - mówi Łukasz Waszak 
z Inowrocławia. 

Do kabrioletu na sło-
neczną pogodę potrzebny jest 
parasol. Inowrocławianie mieli 
oryginalny 100-letni wykonany 
z delikatnego, białego jedwabiu 
oraz bambusowej rączki. 

- To też jest nasz praw-
dziwy skarb z dawnych lat. 
Chętnie go prezentujemy. Ja 
dodatkowo również pokaza-
łem jury oryginalny kieszon-
kowy zegarek, który musiał 
w tamtych czasach nosić praw-
dziwy gentelman. Wojtek 
ubrany był w lekki, letni strój 
dziecięcy z szelkami, kaszkie-
cik oraz trzymał drewnianą wa-
lizeczkę. Jesteśmy członkami 
Automobilklubu Inowrocław-
skiego - dodaje Łukasz Waszak. 

Niebywałą atrakcją była 
również prezentacja silnika Re-
nault, który jest świeżo po re-
moncie. Automobil Renault ro-
dzina Waszaków ma już 95 lat. 
Jest praktycznie w pełni orygi-
nalny i co najważniejsze jest to 
tylko jeden z kilku zachowanych 

egzemplarzy na świecie. Czyni 
go to niesamowitym unikatem. 

- Zrobiliśmy wielkie wraże-
nie na wszystkich. Było sporo 

zainteresowanych osób na-
szym Renault. Bardzo chętnie 
prezentowałem oraz opowia-
dałem o nim również poza kon-

kursem elegancji. Spotkaliśmy 
przyjaciół, których dawno nie 
widzieliśmy - podkreśla Łukasz 
Waszak.                                                 (DM)  

SUKCES INOWROCŁAWIAN 
W RAJDZIE WETERANÓW SZOS
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W ramach tych zawodów roze-
grano zostaną Mistrzostwa Pol-
ski Fizjoterapeutów w odmia-
nie szosowej. 

Zapisy online na stronie 
zapisy.sts-timing.pl/856/. 
Opłata startowa do 5 sierpnia 

wynosi 95 złotych. Osoby 
zgłaszające się w dniu zawo-
dów zapłacą 110 złotych. 

Uczestnicy pokonają 
trasę mierzącą 67 kilometrów. 
Start oraz meta będą znajdo-
wać się przy ul. Jacewskiej 95. 
W wyścigu wprowadzono kla-
syfikacje: generalną kobiet 
i mężczyzn, dla Mistrzostw 
Polski Fizjoterapeutów klasy-
fikację indywidualną open ko-
biet i mężczyzn oraz indywi-
dualną w pięciu kategoriach 
wiekowych.                                 (DM)

BĘDĄ SIĘ ŚCIGAĆ
6 sierpnia odbędzie się ko-
lejna edycja imprezy kolar-
skiej - III Ogólnopolski Wyścig 
Rowerowy - Memoriał im. Wie-
sława Szczepańskiego pod pa-
tronatem Prezydenta Inowro-
cławia Ryszarda Brejzy.

BEZ MEDALU
Inowrocławscy tenisisści Ju-
lia Oczachowska (ITT Gopla-
nia) i Dawid Wiśniewski (TAT 
Toruń) startowali w Esvelo 96. 
Narodowych Mistrzostwach 
Polski Kobiet i Mężczyzn w te-
nisie, które odbyły się na kor-
tach Górnika w Bytomiu.  

Oczachowska była rozstawiona 
z piątką (zajmuje dziesiąte miej-
sce w rankingu Polskiego 
Związku Tenisowego). Miała 
wolny los w pierwszej rundzie. 
W drugiej wygrała z Weroniką 
Foryś (UKS Sport Klub Wro-
cław) 6:1, 6:1. W 1/8 finału prze-
grała ze Stefanią Rogozińską 
Dzik (KS Górnik Bytom) 4:6, 4:6. 

W grze podwójnej Julka 
i Martyna Zaremba (KS Calisia 
Tenis Pro Kalisz) były rozsta-
wione z siódemką. Rozpoczęły 

rywalizację od drugiej rundy, 
w której pokonały Alicję For-
mellę (SKT Centrum Bydgoszcz) 
i Amelię Kopel (UKS SK Wro-
cław) 6:4, 6:3. W ćwierćfinale nie 
sprostały Marcelinie Podlińskiej 
(Górnik) i Wiktorii Rutkowskiej 
(AZS Poznań) 3:6, 2:6. 

Wiśniewski zanotował 
same przegrane - w elimina-
cjach z Krzysztofem Wetoszką 
(FSKT Promasters Szczecin) 
6:3, 2:6, 13:15, zawodach głów-
nych z Karolem Drzewieckim 
(Grunwald Poznań) 6:7 (5), 2:6, 
w turnieju pocieszenia z Miko-
łajem Lisem (UKS SK Wrocław) 
4:6 oraz  w deblu, gdzie wraz 
z Piotrem Sowińskim (Bałtyk 
TC Koszalin) ulegli Filipowi 
Bojko (Royal Zielona Góra) i Ma-
ciejowi Matuszczykowi (Olsza 
Kraków) 6:7 (5) i krecz.            (DM)                                     
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Inowrocławianie zwyciężyli 
w pięciu spotkaniach i ponieśli 
dwie porażki. Zdobyli kolejne 
cenne punkty do Eliminacji Mi-
strzostw Polski i rankingu Eu-
ropean Beach Handball Tour. 

- Cieszymy się z miejsca 
na podium. Nasza gra jeszcze 
wymaga poprawek. Pomimo 
niepełnego składu udało się 
nam zdobyć punkty. Przy oka-
zji wzięliśmy również udział we 

wspaniałej imprezie charyta-
tywnej. Gratulacje dla organi-
zatorów - mówi Arkadiusz Fa-
jok, trener piłkarzy ręcznych 
plażowych z Kujaw. 

 W barwach drużyny Eko-
serwis Damy Radę walczyli: 
Mateusz Chrośniak, Łukasz Do-
brzański, Paweł Zbijewski, Ar-
tur Lewandowski, Mikołaj 
Franczak, Rafał Renicki, Hubert 
Niewiadomski, Michał Gomul-
ski, Cezary Łożykowski, Marcin 
Klimaszewski, Piotr Sztandur. 

W zawodach wygrała BHP 
Petra Płock, a na drugi był MKS 
Delfin Grudziądz. W gronie ko-
biet triumfowała ekipa z Kowa-
lewa Pomorskiego.                     (DM)

TRZECIA LOKATA
Zawodnicy zespołu Ekoser-
wis Damy Radę zajęli w Biel-
sku-Białej trzecie miejsce 
w VIII Charytatywnym Tur-
nieju Piłki Ręcznej Plażowej 
„Gramy dla Poli i Franka”.

TUŻ ZA PODIUM
Na torze regatowym Gopło 
w Kruszwicy odbyły się Enea 
Mistrzostwa Polski Juniorów 
w wioślarstwie.  

W klasyfikacji punktowej (li-
cząc wszystkie wyścigi zawo-
dów) triumowała LOTTO Byd-
gostia. Drugie miejsce zajęła Po-
snania RBW Poznań, a trzecie 
AZS UMK Toruń.  

W gronie mężczyzn wy-
grała LOTTO Bydgostia, drugi 
był AZS UMK Toruń, a trzecia 
Posnania RBW Poznań.  

Wśród kobiet najlepsza 
była Posnania RBW Poznań.Na 

drugiej pozycji uplasowała się 
LOTTO Bydgostia, a trzeci był 
AZS UMK Toruń. 

Czwartą lokatę w finale 
A w czwórce podwójnej zajęli 
reprezentanci Klubu Wioślar-
skiego Gopło Kruszwica: Oskar 
Gralak, Bartłomiej Szelmicki, 
Piotr Szpręglewski, Kamil Sie-
radzki. Ulegli tylko osadom: 
AZS AWFiS Gdańsk/AZS Wra-
tislavia/Posnania RBW Poznań, 
Posnania RBW Poznań i BTW 
Bydgoszcz. Natomiast czwarte 
miejsce w finale B w jedynce 
wywalczyła Wiktoria Łuczka.         
(DM)                                                    
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Inowrocławski skoczek wzwyż 
miał udany sezon. Zajął m.in. 
drugie miejsce w prestiżowych 
zawodach Diamentowej Ligi 
w Rzymie. 

W USA eliminacyjny wy-
stęp rozpoczął od nieudanej 
próby na wysokości 2,17 metra. 

- Poleciałem do Eugene 
w bardzo dobrej formie. Było wi-
dać po skokach próbnych, że są 
świetne i na wielkim luzie. 
Pierwszy skok w konkursie 
i po prostu usłyszałem trzask 
w stopie. But jakby nagle mi się 
cały wypełnił, a ból był ogromny 
- mówi Norbert Kobielski w roz-
mowie z TVP Sport. 

- Co mnie nie zabije, to 
uczyni mnie silniejszym. Emo-
cje po starcie opadły, tak jak my-
ślałem stopa nie wytrzymała 
i doszło do złamania kości śród-
stopia. Niestety mój sezon do-
biegł końca. Mam wrażenie, że 
podczas jego trwania stałem się 
zawodnikiem w pełni doświad-
czonym, znającym swoje ciało 
i gotowym na zdobywanie 
szczytów. Teraz czeka mnie 
sześć tygodni przerwy, którą 

wykorzystam jak najlepiej. Dzię-
kuje wszystkim za ten ogrom 
ciepłych słów jakie spływają 
do mnie cały czas. Nie zdoby-
łem medalu mistrzostw świata 
jak zakładałem, ale zdobyłem 
świadomość, że tak wiele osób 
wierzy we mnie, a to potężny za-
strzyk motywacji do działania. 
Rok 2023 będzie mój, bo już 
mam receptę na wygrywanie - 
napisał inowrocławianin w me-
diach społecznościowych.    (DM)                                                                                                            

PECH NORBERTA KOBIELSKIEGO

Bardzo pechowy dla Nor-
berta Kobielskiego (MKS Ino-
wroclaw) był start na Mistrzo-
stwach Świata w Eugene 
(USA) w skoku wzwyż. Doznał 
poważnej kontuzji - złamania 
kości śródstopia.
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REKLAMA 0010566436

Starosta Inowrocławski

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 Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 
przy ulicy Mątewskiej 17 oraz przy alei Ratuszowej 38, 
a także zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu 
Inowrocławskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Inowrocławskiego wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, położonej 
w Przedbojewicach, gmina Kruszwica, oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 49/1 o pow. 0,0556 ha.
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Do pierwszej edycji zgłosiło się 
łącznie jedenastu zawodni-
ków. Odbyło się sześć turnie-

jów, w których rywalizujący 
darterzy grali systemem każdy 
z każdym - do dwóch wygra-
nych legów. Zgodnie z regula-
minem do klasyfikacji końco-
wej liczyło się pięć najlepszych 
wyników uzyskanych spośród 
sześciu turniejów.  

Po podliczeniu wszystkich 
punktów najlepszym zawodni-
kiem i zwycięzcą pierwszej 

edycji został Mariusz Datta. 
Na drugim miejscu uplasował 
się Daniel Nowak, a trzecie 
miejsce zajął Dariusz Sobczak. 

Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale, a najlepsza 
trójka okazałe puchary. 

Organizatorzy dziękują 
wszystkim zawodnikom 
za udział i sportową walkę i już 

dziś zapraszają na drugą edy-
cję zmagań.  

Klasyfikacja 
1. Mariusz Datta, 2. Daniel No-
wak, 3. Dariusz Sobczak, 4. Ariel 
Skowroński, 5. Roman Banasiak, 
6. Tomasz Kanthak, 7. Rafał Ma-
jewski, 8. Łukasz Gotowalski, 9. 
Piotr Czeladka i Szymon Goto-
walski, 11. Paweł Bołka.             (DM)                                        

MARIUSZ DATTA NAJLEPSZY
Zakończyła się pierwsza 
edycja cyklu turniejów 
darta rozgrywanych w hali 
sportowej przy ulicy Toruń-
skiej 40 w Gniewkowie.  
Najlepszym zawodnikiem 
został Mariusz Datta. 

PIERWSZE SPARINGI
Zespoły piłkarskie z regionu 
walczyły w pierwszych spo-
tkaniach kontrolnych w let-
niej przerwie.  

Porażek doznali zawodnicy 
Unii Janikowo, Cuiavii Inowro-
cław i Unii Gniewkowo. Remis 
zanotowała Notecianka Pa-
kość. Ze zwycięstwa cieszyła 
się za to Goplania Inowrocław.  

Wyniki 
Unia Janikowo - Mieszko Gnie-
zno 0:2, Aleksander Pawlak, To-
masz Kaźmierczak, Olimpia 
Grudziądz - Cuiavia Inowrocław 
8:1, Kamil Kurowski, Patryk 
Winsztal, Filip Rzepka, Filip 
Karmański, Filip Prykaszczyk, 
samobójcza, zawodnik testo-
wany 2 - Wiktor Majchrzak, Tar-
pan Mrocza - Notecianka Pa-
kość 2:2, Maciej Górzyński, za-
wodnik testowany - Kacper Mo-
zgawa 2, Unia Gniewkowo - 
Unia Wąbrzeźno 2:3, Oskar Kry-
szak, Michał Hałas - Paweł Ma-

zurowski, Bartłomiej Kosiński, 
zawodnik testowany, Goplania 
Inowrocław - Wisła Fordon 
Bydgoszcz 4:3, Krystian Mako-
wiecki, Szymon Sobczak i za-
wodnik testowany 2 (G), Cu-
krownik Tuczno - Kolorowi 
Krusza Zamkowa 3:1, Tomasz 
Dudek 2, Tomasz Kaszubski (C), 
Czarni Wierzchosławice - Ku-
jawskie Pogranicze Jeziora Wiel-
kie 2:3, Marek Szczęsny, Kamil 
Brzustowicz - Michał Szykowny 
2, Bartosz Mańkowski, Kujawy 
Kozy - WKS Boguszyczki 7:1, 
Zdrój Ciechocinek - Kujawy 
Markowice 4:1, Ziemowit Osię-
ciny - Kujawiak Sukowy 6:2, 
Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 
- Start Stawki 1:3, Unia II Gniew-
kowo - Dąb Bąkowo/Dąbrowa 
Bisk. 2:5, Unia Solec Kujawski - 
Pomorzanin Toruń 3:0, Start 
Pruszcz - Polonia Bydgoszcz 1:1, 
Kujawiak Lumac Kowal - Łokie-
tek Brześć Kujawski 4:2, Unia 
Leszcze  -  GKS Osiek Mały/Łu-
czywno 0:2.                                      (DM)                               
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Nowych graczy pozyskała 
Cuiavia Inowrocław. Jako 
pierwszy na Kujawy trafił środ-

kowy obrońca Mateusz Wi-
śniewski, który był kapitanem 
Sportisu Łochowo.  

Z Gopła Kruszwica 
do Cuiavii przeszedł Mateusz 
Kurtysiak. Może występować 
jako skrzydłowy lub ofen-
sywny pomocnik.  

Do zespołu po pobycie 
w Zawiszy Bydgoszcz wraca 
stoper Ariel Jastrzembski.  

Do zmian doszło w po-
dziale na grupy w B klasie. 
W grupie czwartej z naszych 
zespołów zagra tylko Note-
cianka II Pakość. Pozostałe 
drużyny trafiły do grupy piątej.  

Czwarta liga  
Pierwsza kolejka (6-7 sierpnia): 
Cuiavia Inowrocław - Start 
Pruszcz, Wda Świecie - Note-

cianka Pakość, Lider Włocła-
wek - Pogoń Mogilno, Pomo-
rzanin Toruń - Włocłavia Wło-
cławek, Kujawianka Izbica Ku-
jawska - Lech Rypin, Noteć Ła-
biszyn - Pomorzanin Serock, 
Elana Toruń - Sportis Łochowo, 
Sparta Brodnica - Chemik Byd-
goszcz, Tłuchovia Tłuchowo - 
Chełminianka Chełmno.   

B klasa (grupa 4) 
Pierwsza kolejka (20-21 sierp-
nia): Burza Nowa Wieś Wielka - 
Notecianka II Pakość, Sparta 
Janowiec Wielkopolski - Snaj-
per Rogowo, Kujawskie Pogra-
nicze Jeziora Wielkie - Kuja-
wianka Strzelno, Olimpia Dą-
browa - Grom Ostrowo, Noteć 
II Gębice - KS Brzoza. Pauzuje 
LZS Grochowiska Księże.  

B klasa (grupa 5) 
Pierwsza kolejka (20-21 sierp-
nia): Kujawy Kozy - Unia II Ja-
nikowo, LZS Kościelec - Noteć 
Inowrocław, Czarni Wierzcho-
sławice - Unia II Gniewkowo, 
Znicz Rojewo - Orłowianka Or-
łowo, Fregata Polanowice - Ko-
lorowi Krusza Zamkowa, Ku-
jawiak Sukowy - Iskra Siko-
rowo, Promień Szczepanowo - 
Unia Leszcze.   
(DM)                                                                                                                    

POJAWIŁY SIĘ TERMINARZE
Pojawiły się terminarze kolej-
nych rozgrywek piłkarskich 
w nowym sezonie 2022/2023. 
W czwartej lidze powiat ino-
wrocławski repreznetować 
będą tylko Cuiavia Inowro-
cław i Notecianka Pakość. 

FO
T.

 Ł
U

KA
SZ

 S
ZA

LK
O

W
SK

I

REKLAMA 0010564247

 Więcej informacji na stronie:
www.nkakruszwica.pl
Tel. 512 890 401 

e-mail: nka-kruszwica@wp.pl

Przedsprzedaż biletów na stronie e-podróżnik.pl

NADGOPLAŃSKA
KOMUNIKACJA 
AUTOBUSOWA

OD 18 lipca 2022 r.

WZNAWIAMY KURSY
połączeń na trasie 

INOWROCŁAW - KATOWICE

INOWROCŁAW  - 8:15 -  odjazd z przystanku 
D.A. KPT-SSA

KATOWICE        - 8:15 -   odjazd DWORZEC 
przy ul. Sądowej 
stanowisko 11



KRZYŻÓWKA  
PANORAMICZNA

Następne wydanie Przeglądu 5 sierpnia.
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