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Najbardziej prestiżowym wydarze-
niem będą Dożynki Archidiecezjalno-
Powiatowo-Gminne, które są zaplano-
wane na 27 sierpnia. Gospodarzami 
uroczystości będą Prymas Polski Me-
tropolita Gnieźnieński Arcybiskup 
Wojciech Polak, Starosta Inowrocław-
ski Wiesława Pawłowska i Burmistrz 
Gminy i Miasta Janikowo Andrzej 
Brzeziński. 

- Janikowo z radością powita  
dożynkowych gości. Przygotowali-
śmy dla wszystkich mnóstwo atrak-
cji i nie mam wątpliwości, że każdy 
będzie się u nas świetnie bawił - za-
pewnia Andrzej Brzeziński, włodarz 
Janikowa. 

Uroczystości zaczną się o godz. 
14.00 mszą świętą w miejscowym ko-
ściele, podczas której wystąpią orkie-
stra dęta i chór Pro Nobis. Następnie 
wydarzenie przeniesie się na stadion, 
gdzie będą koncerty, mnóstwo atrak-
cyjnych stoisk, konkursy - w tym 
na najładniejsze stoisko oraz wieniec - 

i wiele innych atrakcji, a także dar-
mowa grochówka. 

Na scenie zaprezentują się zespoły 
ludowe Złotniczanki i Kłopocianie, 
a także Wojciech Bauza z zespołem 
i formacja BellaNotte. Całość części roz-
rywkowej zakończy zabawa z DJ-em. 

Warto pamiętać, że przez cały czas 
trwania imprezy czynna będzie strefa 
zabaw dla dzieci oraz kiermasz rzemio-
sła ludowego.  

Organizatorzy przygotowali dla 
publiczności sporo nietypowych kon-
kursów: bieg z żoną na plecach, bieg 
z kapustą na szpadlu, toczenie opon, 
slalom taczkami z workiem zboża czy 
sadzenie i zbieranie ziemniaków. 
Na pewno większość z nich wywoła 
uśmiech na twarzach zarówno uczest-
ników, jak i widzów. 

Rolnictwo w Powiecie Inowro-
cławskim jest niezwykle ważne. Użytki 
rolne stanowią 100 tys. hektarów, 
z czego trzy czwarte to grunty orne. - 
Z szacunkiem i uznaniem myślimy 

o naszych rolnikach, bo chleb i żyw-
ność produkowana przez mieszkań-
ców wsi to podstawa naszej egzysten-
cji. Dlatego dzień, w którym świętu-
jemy zakończenie żniw – dożynki – to 
jedno z najważniejszych świąt w na-
szym powiecie – mówi Starosta Ino-
wrocławski, Wiesława Pawłowska. 

Dzień po święcie w Janikowie Po-
wiat Inowrocławski będzie reprezen-
towany na Dożynkach Wojewódzkich 
pod Włocławkiem. Stoisko przygotują 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ol-
szewicach, a wieniec - panie z Jacewa. 

Święta plonów odbywały się 
będą także w okolicznych gminach. 

Oto ich terminy: 15 sierpnia - Chełmce 
(Gmina Kruszwica), 20 sierpnia - Su-
chatówka (Gmina Gniewkowo), 20 
sierpnia - Pławin (Gmina Inowro-
cław), 27 sierpnia - Gmina Dąbrowa Bi-
skupia, 3 września - Gmina Złotniki 
Kujawskie, 4 września - Gmina Ro-
jewo, 10 września - Gmina Pakość.

DOŻYNKOWY CZAS W POWIECIE
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Mnóstwo koncertów i innych wydarzeń będzie się odbywało w najbliż-
szych tygodniach w Powiecie Inowrocławskim. To czas święta plonów, 
kiedy rolnicy podsumowują okres swojej ciężkiej pracy.
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W gminie Złotniki Kujawskie 
odbyły się uroczystości z oka-
zji 100-lecia powstania miej-
sca pamięci Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1922. 

Wzięli w nich udział m.in. Sta-
rosta Wiesława Pawłowska, 
Wojewoda kujawsko-pomorski 
Mikołaj Bogdanowicz, Wójt 
gminy Złotniki Kujawskie Wi-
told Cybulski, radni powiatowi 
Jolanta Mrówczyńska, Feliks 

Kryszak, Jacek Rosa, Mieczy-
sław Szczygieł i Piotr Woźniak. 

Uroczystości rozpoczęła 
msza święta w miejscowym ko-
ściele, w której wspomnienie 
o powstańcach połączono z uro-
czystościami odpustowymi ku 
czci patronki św. Marii Magda-
leny. W homilii abp Jan Romeo 
Pawłowski podkreślił znaczenie 
upamiętniania i czci dla bohate-
rów narodowych zauważając, że 
ważne jest przy tym uczenie 

młodego pokolenia prawdzi-
wego patriotyzmu. 

Po nabożeństwie przy po-
mniku Powstańców Wielkopol-
skich złożono wiązanki kwia-
tów. W mogile spoczywa sied-
miu poległych za Ojczyznę. Po-
mnik powstał w 1922 r. dzięki 
zabiegom lokalnych środowisk. 
Podczas okupacji monument 
został zdewastowany przez 
Niemców, a odbudowano go 
w późniejszych latach.

POWSTAŃCZA ROCZNICA

HOŁD DLA  
POWSTAŃCÓW  

WARSZAWSKICH   
W rocznicę Godziny 

W na Skwerze Sybiraków 
w Inowrocławiu odbyła się 
manifestacja patriotyczna 

z okazji 78. rocznicy zrywu. 
Wzięli w niej udział m.in. Sta-
rosta Inowrocławski Wiesława 
Pawłowska, Przewodniczący 
Rady Powiatu Inowrocław-

skiego Marek Mieszko Gerus, 
Wiceprzewodnicząca Rady Po-
wiatu Inowrocławskiego Alicja 
Przybylińska, Poseł Magdalena 
Łośko, Przewodnicząca Sej-

miku Wojewódzkiego Elżbieta 
Piniewska, Prezydent Miasta 
Inowrocławia Ryszard Brejza 

i jego Zastępcy Ewa Witkowska 
i Wojciech Piniewski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 

Inowrocławia Tomasz Marcin-
kowski, przedstawiciele służb 

mundurowych, placówek 
i jednostek, młodzież szkolna 

i inni mieszkańcy. 
 

KWIATY DLA PIEWCY KUJAW 
W poniedziałek pod pomni-
kiem Jana Kasprowicza zo-
stały złożone kwiaty w 96. 

rocznicę śmierci Piewcy Ku-
jaw. Hołd poecie oddali m.in. 
Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska, Wiceprze-

wodnicząca Rady Powiatu 
Inowrocławskiego Alicja Przy-
bylińska, Przewodnicząca Sej-
miku Wojewódzkiego Elżbieta 
Piniewska, delegacja Muzeum 
im. Jana Kasprowicza z dyrek-
torem Marcinem Woźniakiem 
oraz Liceum im. Jana Kaspro-
wicza z wicedyrektorem Sła-
womirem Drelichem, a także 
przedstawiciele wielu innych 
placówek kulturalnych, insty-

tucji oraz mieszkańcy.
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W Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Inowrocławiu rozpoczął 
się w poniedziałek pierwszy z 4 
turnusów półkolonijnych. 

- Zajęcia zawsze zaczynają się 
od spotkania z policjantami, 
aby uczestnicy zapoznali się 
z podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa – informują 
opiekunowie półkolonii. 

Później jest już zabawa. 
W poniedziałek młodzież od-
wiedziła 56. Bazę Lotniczą, 
a po powrocie lepiono gliniane 
naczynia.  

We wtorek był wyjazd 
do Wielkiej Nieszawki i pozna-
wanie historii osadnictwa olen-
derskiego, w środę wizyta 
w osadzie biskupińskiej. 
W programie turnusów są rów-

nież wyprawy do Centrum No-
woczesności „Młyn Wiedzy” 
i Planetarium, bydgoskiego 
Muzeum Mydła i Brudu oraz 
Zaurolandii w Rogowie. 

Kierownikiem półkolonii 
jest Wioletta Metryka, a wycho-
wawcami w minionym tygo-
dniu byli: Agnieszka Tylinska-
Sopolińska, Mariusz Czarniak 
i Małgorzata Wojciechowska.
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PÓŁKOLONIE Z MDK

Wystawa fotografii Krzysz-
tofa Wojnarowskiego  jest 
już czynna w powiatowym 
Muzeum im. Jana Kasprowi-
cza w Inowrocławiu. Skiero-
wana jest do miłośników 
Tatr i fotografii, a jej otwar-
ciu towarzyszyła prelekcja 
autora zdjęć. 

Krzysztof Wojnarowski ukoń-
czył filologię angielską na Uni-
wersytecie Jagiellońskim.  

Jest redaktorem, tłuma-
czem, autorem artykułów i ese-
jów poświęconych fotografii 
oraz Tatrom. Od wczesnej mło-
dości zajmuje się fotografią pej-
zażową. 

Wystawa „Między Mni- 
chem a Szatanem. Tatrzańskie 
światłocienie” to swoisty ekspe-
ryment z pogranicza impresji 
oraz fotoreportażu. Wszystkie fo-
tografie w tym cyklu powstały 
w czasie zaledwie kilku godzin, 
wieczorem 21 września oraz 
wczesnym rankiem 22 września 
2013 roku, i są próbą uchwycenia 
emocji towarzyszących niezwy-
kłemu i niepowtarzalnemu spek-
taklowi światła i cienia. 

Mnich i Szatan to nazwy 
tatrzańskich szczytów. Foto-
grafie Wojnarowskiego po-
wstały w rejonie Koprowego 
Wierchu, czyli niemal dokład-
nie między nimi.

MIĘDZY MNICHEM 
A SZATANEM
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W celu zwiększenia lesisto-
ści i poprawy klimatu  
Powiatu Inowrocławskiego, 
w październiku tego roku 
planowane jest nasadzenie 
lasu. 

Powierzchnia zalesienia ma 
wynieść blisko hektar, a las bę-
dzie się znajdował w Chlewi-
skach w gminie Dąbrowa Bi-
skupia. 

Wśród drzew głównie kró-
lować będzie sosna zwyczajna 
w ilości 5680 sztuk oraz brzoza 
brodawkowata (1080 sztuk). 

Pojawi się również kilka 
gatunków innych drzew takich 
jak klon zwyczajny (45 sztuk), 
lipa drobnolistna (45), jarząb 
pospolity (20), olsza szara (20), 
róża fałdziastolistna (20) czy 
dereń świdwa (20). 

W akcji sadzenia lasu bę-
dzie mógł wziąć udział każdy 
mieszkaniec Powiatu Inowro-
cławskiego. O szczegółach bę-
dziemy informowali. 

Z inicjatywą nasadzenia 
nowego lasu wyszła Starosta 
Inowrocławski Wiesława Paw-
łowska.

POWSTANIE 
NOWY LAS
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Ze stanem prac  
konserwacyjnych Domu 
Rodziny Jana Kaspro-
wicza w Szymborzu 
zapoznawała się kilka dni 
temu Wiesława Pawłow-
ska, Starosta Inowrocław-
ski. 

Towarzyszyli jej dyrektor 
Muzeum im. Jana Kasprowi-
cza Marcin Woźniak i  wy-
konawca Szymon Wielich 
z  inowrocławskiej firmy 
Mon-Tek.

Na początku lipca Powiat 
Inowrocławski zawarł umo-
wę na  konserwację Domu 
Rodziny Jana Kasprowicza 
w Szymborzu oraz jego wy-
posażenie.

- Będzie to  miejsce 
wspierające lokalną spo-

łeczność w  kultywowa-
niu dawnych, unikalnych, 
kujawskich zwyczajów. 
Będzie to  miejsce nowo-
cześnie łączące przeszłość 
z  teraźniejszością, miejsce 
podkreślające wyjątkowość 
Szymborza i  Kujaw. Cieszę 
się, że  do  tego wreszcie 
dojdzie, bo  od  20 lat nie 
udawało się zrealizować 
tej inwestycji. Łatwo nie 
było i  teraz, bo  na  rynku 
budowlanym są kłopoty 
w dostępnością produktów 
czy wzrostem cen - mówi 
starosta Wiesława Pawłow-
ska. 

Całkowita wartość pro-
jektu to  blisko półtora 
miliona złotych. Dofinan-
sowanie z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych 
wyniosło blisko 1,3 miliona 

złotych, a  wkład własny 
powiatu to około 145 tysię-
cy złotych. 

W  Szymborzu zniknie 
betonowy plac, niemal 
wszędzie będzie trawnik 

lub łąka. Posadzone zostaną 
owocowe drzewa i  stwo-
rzony kujawski tradycyjny 

ogródek kwiatowy. Oczy-
wiście królową Wielkopol-
skiej 11 będzie oszałamia-
jąco pachnąca róża Louise
Odier. Na  trawie dzięki za-
opatrzeniu obiektu w  maty
uczestnicy zajęć będą mogli
się wylegiwać. Będą też ska-
kanki, koniki, drewniane
klocki. Dojdzie też namiot,
stoły i  ławy pozwalają-
ce na  plenerową zabawę
i  edukację. W  narożniku
posesji powstanie niewielka
scena umożliwiająca orga-
nizację spotkań poetyckich, 
minirecitali. Zewnętrzny
infokiosk opowie historię 
tego miejsca. A  wewnątrz 
w  „dużej” sali, powstałej
z  połączenia dwóch mniej-
szych pokoi, prowadzone 
będą zajęcia edukacyjne 
nawiązujące do kujawskich
tradycji.

Ostatnio w naszym 
cyklu zatrzymaliśmy się 
w progu renesansowej 
kaplicy Kościeleckich 
w Kościelcu Kujawskim. 
Dzisiaj, po cichu, zajrzyj-
my do wnętrza kościoła, 
w którym w wiecznym 
śnie spoczywają dwaj 
rycerze, zakuci w zbroje 
syn i ojciec, Janusz (zm. 
1565) i Jan (zm. 1545) 
Kościeleccy.

Piętrowe mauzoleum 
uchodzi za  arcydzieło 
polskiego renesansu - hi-
storycy sztuki układ taki 
nazywają żartobliwie sli-
pingowym. Ufundowa-
ne zostało przez jednego 
z portretowanych, Janusza 
Kościeleckiego i  wykona-
ne jeszcze za  jego życia 
w 1559 r. Na Kujawy rzeź-
ba, a  właściwie olbrzy-
mie i  ciężkie bloki biało-
-szarego piaskowca oraz 
czarne marmurowe płyty 
z  łacińskimi inskrypcjami, 
przywieziono z  Krakowa, 
z pracowni włoskiego arty-
sty Jana Marii Padovana. 

Jak ten cenny ładunek 
pokonał ponad 400-kilome-
trową drogę? W  ówczesnej 
Polsce była tylko jedna „au-

tostrada” - Wisła. Rzeźby 
wyładowano pewnie w  to-
ruńskim porcie i  wozami 
zaprzęgniętymi w woły do-
wieziono do Kościelca.

W dolnej części nagrobka 
przedstawiono ojca funda-
tora, czyli Jana Kościelec-
kiego. Spoczywa on w dość 
swobodnej pozie, na boku, 
wsparty na  prawej ręce, 
ze skrzyżowanymi noga-
mi. Zdecydowanie bardziej 
odpoczywa, niż nie żyje. 
Czuwa, stąd ubrany jest  
w  wychodzącą już wtedy 
z  mody tzw. zbroję mak-
symiliańską z  mieczem, 
kopią i hełmem przy boku. 
Na  co  czeka? Na  trąby 
obwieszczające dzień osta-

tecznego sądu, na  którym 
pragnie się stawić w pełnej 
przynależnej jego stanowi, 
chwale, jako chrześcijań-
ski rycerz. A może pragnie  
stoczyć jeszcze ostatnią 
walkę ze złem i teraz zbie-
ra siły?

Piętro wyżej śni jego syn, 
fundator rzeźby. Nagrobek 
powstał za jego życia, a ła-
cińska inskrypcja informu-
je, że  jego portret sporzą-
dzony został „z  natury” 
(imitatione naturae). On 
także jest gotów powstać, 
obleczony w  bezcenną, 
wykonaną w Norymberdze 
lub Mediolanie zbroję. War-
to wiedzieć, że  podobna 
dziecięca zbroja Zygmunta 

II, eksponowana na  Wa-
welu, wyceniona została 
współcześnie na  4 mln 
euro. W  dłoni trzyma na-
dziak, przy boku spoczywa 
kopia i hełm.

Przyglądając się bliżej na-
szym rycerzom zauważyć 
możemy, świadczące o  bo-
gactwie, liczne pierście-
nie na  palcach i  łańcuchy 
na szyjach. No i brody. Ja-
kież Janusz i Jan mieli bro-
dy! Zapewne wielu z  męż-
czyzn żyjących w  XXI 
wieku  spogląda na  te mę-
skie atrybuty z  zazdrością. 
W XVI wieku barberzy, czy-
li balwierze/cyrulicy, byli 
równie popularni co  dzi-
siaj.

Pochylając się jeszcze bar-
dziej, dostrzegamy wydra-
pane napisy, fascynujące 
ślady pozostawione przez 
dawnych turystów już na-
wet w XVII w. 

Kościół św. Małgorzaty 
w  Kościelcu Kujawskim 
to  zabytek wielki, kapsuła 
czasu kryjąca wyjątkowe 
skarby. Są tu jeszcze najstar-
sze na  Kujawach schody, 
tajemnicza kaplica na  pię-
trze, urocze gotyckie skle-
pienia, renesansowa furtka, 
XIX-wieczne witraże i  lu-
dowe rzeźby. To  miejsce 
wyjątkowe i  warte odwie-
dzenia!

Powiat Inowrocławski po-
zyskał dofinansowanie w 
wysokości 200 tys. zł na 
utworzenie drugiej wirtu-
alnej strzelnicy. Będzie się 
ona znajdowała w Zespo-
le Szkół im. Kazimierza 
Wielkiego w Kruszwicy.

W popularnym „Kaziku” ist-
nieje Liceum Ogólnokształcą-
ce o profilu sportowo-obron-
nym, w którym realizowane 
są dodatkowe zajęcia z musz-
try, strzelania, samoobrony, 
topografii, taktyki. 

Wirtualna strzelnica zlo-
kalizowana będzie w piw-
nicy budynku szkolnego, 
w pobliżu istniejącej już 
strzelnicy pneumatycznej, 
z odrębnym wejściem.

- Użytkownikami wir-
tualnej strzelnicy będzie 
młodzież szkolna klas 
mundurowych i oddziałów 
przygotowania wojskowego 
z Zespołu Szkół w Krusz-
wicy, innych placówek Po-
wiatu Inowrocławskiego
i  powiatów ościennych.
Uczniowie szkół prowadzą-
cych działalność dydaktycz-
no-wychowawczą w  dzie-
dzinie obronności państwa 
korzystać będą ze strzelnicy
w ramach zajęć programo-
wych oraz dodatkowych po 
uzgodnieniu z  opiekunem
merytorycznym strzelnicy
– wyjaśnia naczelnik Wy-
działu Rozwoju, Planowania 
Inwestycji i Inicjatyw Euro-
pejskich Joanna Kuchta.

Wsparcie uzyskano 
w ramach konkursu ofert 
„Strzelnica w Powiecie 
2022”, którego celem jest
propagowanie sportu strze-
leckiego, postaw patrio-
tycznych i proobronnych
na terenie Powiatu Inowro-
cławskiego oraz atrakcyj-
ności służby wojskowej, 
kształtowanie właściwych
nawyków i zasad bezpie-
czeństwa w realnym posłu-
giwaniu się bronią palną.

Wkład własny Powiatu to 
50 000 zł. Pozostałe środki
zostaną przekazane z Mi-
nisterstwa Obrony Narodo-
wej.

Postępuje remont Domu Rodziny  
Jana Kasprowicza
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Poznaj Powiat. Bądź aktywny

Śpiący rycerze z Kościelca Kujawskiego
Kolejna wirtualna 

strzelnica

Przypomnijmy, w ubiegłym 
roku Powiat Inowrocławski 
uruchomił pierwszą wirtualną 
strzelnicę w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Kościelcu
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2 sierpnia 2022 r. Koło Go-
spodyń Wiejskich „Krusze 
Razem” Krusza Duchow-
na i Zamkowa obchodziło 
swoją pierwszą rocznicę 
działalności. Członkinie 
Koła to mieszkanki Kru-
szy Duchownej i Kruszy 
Zamkowej, kobiety 
energiczne, z inicjatywą 
i chęcią do pracy na rzecz 
swojego sołectwa.

W  trakcie pierwszego roku 
działalności Panie z KGW 
brały udział w  wielu festy-
nach i  spotkaniach miesz-
kańców. Zorganizowały 
m.in. festyn „Szczepimy-
Się z  KGW”, uczestniczyły 
w  warsztatach florystycz-
nych, kosmetycznych, ręko-
dzielniczych, kiermaszach 
świątecznych, grały razem 

z  WOŚP. Nawet Koza Mą-
tewska mogła skosztować 
wypieków członkiń KGW. 
„Krusze Razem” mają też 
na  swoim koncie pierw-
sze nagrody i  wyróżnienia: 
m.in. 3. miejsce w  gmin-
nym konkursie na  naj-
smaczniejszy wypiek z dyni 
oraz dwa prestiżowe wy-
różnienia w  konkursie Na-

sze Kulinarne Dziedzictwo. 
Panie z  Krusz reprezento-
wały Powiat i  Gminę Ino-
wrocław na  targach w  Mi-
nikowie, a  także wzięły 
udział w  konkursie Bitwa 
Regionów. Właśnie KGW 
„Krusze Razem” będzie re-
prezentować naszą Gminę 
podczas Dożynek Archi-
diecezjalno-Powiatowo-

-Gminnych. Pań z Krusz nie 
zabraknie również w Pławi-
nie, 20 sierpnia br., podczas 
Dożynek Gminnych Gminy 
Inowrocław.

Krzysztof Pater - sołtys 
sołectwa Krusza Duchowna 
i Krusza Zamkowa, na oko-
liczność pierwszej rocznicy 
działalności KGW „Krusze 
Razem”, dziękując wszyst-
kim członkiniom za  pracę 
na  rzecz lokalnej społecz-
ności oraz promowanie 
sołectwa, życzył dużo sa-
tysfakcji z   realizowanych 
przedsięwzięć, ciekawych 
pomysłów i   wytrwałości 
w kolejnych  wyzwaniach.

Pierwsza rocznica dzia-
łalności Koła była też oka-
zją do zorganizowania sesji 
fotograficznej w  gospodar-
stwie agroturystycznym 
Lovenda Kujawska. Zdjęcia 
wykonała Katarzyna Ka-
chel.

Wyprawa edukacyjno-rekreacyjna
W lipcu Seniorzy z Dzien-
nego Domu „Senior+” 
w Żalinowie wybrali się 
na edukacyjno-rekre-
acyjną podróż do Łoje-
wa.

Wizyta rozpoczęła się 
pysznym śniadaniem w sali 
biesiadnej Centrum Integra-
cji Społecznej, aby wyciecz-
kowicze nabrali sił przed 
dniem pełnym wrażeń. Na-
stępnie w  Centrum Dzie-
dzictwa Kujaw Zachodnich 
odbyła się krótka lekcja hi-
storii, połączona z projekcją 
filmu o  życiu i  twórczości 
wybitnego przedstawicie-
la Młodej Polski - Stani-
sława Przybyszewskiego.  
W  Centrum Seniorzy za-
poznali się także z  walora-
mi kultury ludowej zwie-
dzając Izbę Kujawską oraz 
salę Askaukalis z  wystawą 

archeologiczną. Na  tere-
nie Centrum uczestnicy 
podziwiali również rzeźby 
i  obrazy powstałe podczas 
tegorocznego Tygodnia Ar-
tystycznego oraz zwiedzili 
wystawę plenerową rzeźb 
powstałych podczas kilku 
edycji Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski w  Rzeź-
bieniu w Drewnie.

Po edukacji i zwiedzaniu 
przyszedł czas na  odprę-
żający relaks nad Małym 
Gopłem. Nic tak nie koi, jak 
odpoczynek na  łonie natu-
ry w  malowniczej scenerii. 
Seniorzy skorzystali z  wy-
pożyczalni sprzętu wodne-
go; kilka osób zdecydowało 
się na  popłynięcie rower-
kiem wodnym.

W  bliskiej odległości 
jeziora znajduje się tak-
że kawiarenka. Była za-
tem możliwość, aby usiąść 
na  wygodnych leżakach 
pod parasolami i  skoszto-
wać lodów.

Nie da się ukryć, 
że  ta  wyprawa dostar-
czyła wielu pozytywnych 
emocji.

Czekamy na zgłoszenia  
do II Turnieju 

Siatkarskiego Sołectw

W niedzielę 28 sierpnia 
br. na boisku do siat-
kówki położonym 
w kompleksie rekre-
acyjno-sportowym 
w Łojewie odbędzie 
się II Turniej Siatkarski 
Sołectw o Puchar  
Wójta Gminy Inowro-
cław Tadeusza  
Kacprzaka.

Poniżej przedstawiamy 
kilka ważnych szczegó-
łów stanowiących wyciąg 
z  Regulaminu Turnieju, 
zachęcając Państwa jed-
nocześnie do  przyłącze-
nia się do  rywalizacji 
o  Puchar i  nagrody. Re-
gulamin oraz załączniki 
znajdują się na  stronie 
gminainowroclaw.eu.
• Organizatorem Turnie-

ju jest Gmina Inowro-
cław.

• Zawodnicy zgłaszani 
do Turnieju muszą być 
mieszkańcami sołectw 
gminy Inowrocław.

• Skład sołeckiej dru-
żyny (reprezentacji) 
opiera się na miesz-
kańcach sołectwa. 
Dopuszcza się jednak 
grę mieszkańców in-
nych sołectw z terenu 
gminy Inowrocław.

• Zgłoszenia przyjmo-
wane są bez podziału 

na płeć oraz kategorie 
wiekowe. Uczestnicy 
rywalizacji muszą mieć 
ukończone 18 lat.

• Drużynę do Turnieju 
zgłasza sołtys danego 
sołectwa.

• Termin zgłoszeń upły-
wa 18 sierpnia 2022 r.

• Kadra drużyny składa 
się maksymalnie z 8 
osób. Drużynę w spra-
wach organizacyjnych 
reprezentuje kapitan 
wyszczególniony 
na karcie zgłoszenia.

• Turniej rozegrany zo-
stanie 28 sierpnia 2022 
r. na boisku siatkarskim 
o nawierzchni piasko-
wej na terenie obiektu 
rekreacyjno-sportowego 
w Łojewie.

• Drużyny na boisku 
będą rywalizować 
w 4-osobowych skła-
dach. Dopuszczalne, 
a wręcz wskazane są 
składy mieszane.

W  razie pytań w  spra-
wach związanych z  Tur-
niejem prosimy o kontakt 
telefoniczny: 533 087 521.

P r z y p o m n i j m y , 
że w I Turnieju, rozegra-
nym w  sierpniu 2021 r., 
triumfowała reprezentacja 
sołectwa Cieślin, wyprze-
dzając Słońsko i  Górę. 
Wówczas na boisku w Ło-
jewie rywalizowało sześć 
sołectw.

„Cudne i odludne” 
 to filmowy cykl TVP  
Bydgoszcz ukazujący 
małe miejsca z wielką 
historią, zlokalizowane 
na terenie województwa 
kujawsko-pomorskie-
go. Miejsca oddalone 
od głównych szlaków 

turystycznych, kryjące 
w sobie wiele atrakcji 
i tajemnic.
Na  potrzeby 6. odcinka 
programu ekipa telewizyj-
na z  Bydgoszczy zawita-
ła m.in. do  legendarnej 
najstarszej polskiej wsi: 
Askaukalis - Krusza Zam-
kowa. Tam o  historii miej-

sca związanego ściśle ze 
Szlakiem Bursztynowym, 
choć nie tylko, autorce pro-
gramu - Urszuli Guźleckiej 
- opowiadali Krzysztof Pa-
ter - „Strażnik Askaukalis” 
oraz Marcin Woźniak - ar-
cheolog, a  jednocześnie 
Dyrektor Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w  Inowrocła-
wiu.

Dodajmy, że  wizyta te-
lewizji na  terenie naszej 
Gminy nie ograniczyła się 
jedynie do Askaukalis, a jej 
owoce będzie można zoba-
czyć także w kolejnych od-
cinkach cyklu „Cudne i od-
ludne”.

Zapraszamy do oglądania 
i  odwiedzin prezentowa-
nych miejsc.

Roczek KGW „Krusze Razem”

FOT.  UG INOWROCŁAW
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Askaukalis w telewizji

FOT.  UG INOWROCŁAW
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Trzy osiedlowe ulice 
zostaną przebudowane. 
Miasto ogłosiło przetarg 
na remont ulicy  
Stefana Knasta wraz 
z odcinkiem ulicy  
Ewy Szelburg-
Zarembiny oraz ulicy 
Jana Brzechwy.

W ramach zadania na ulicy 
Ewy Szelburg-Zarembiny 
oraz Stefana Knasta zosta-
nie dokonana rozbiórka 
istniejącej nawierzchni, wy-
budowana zostanie kana-
lizacja deszczowa, a  także 
przebudowie ulegnie frag-
ment kanalizacji sanitarnej 
i  sieci wodociągowej. Uli-
ca Knasta zyska nową na-

wierzchnię z kostki betono-
wej oraz próg zwalniający. 
Dodatkowo wybudowany 
zostanie chodnik oraz ścież-
ka pieszo-rowerową. Przy 
posesjach zlokalizowanych 
przy tej ulicy powstaną zjaz-
dy i  dojścia. Na  ulicy Jana 
Brzechwy istniejące oświe-
tlenie zostanie zdemonto-
wane i  powstanie nowe (12 

słupów z  oprawami typu 
led). Przebudowie ulegnie 
nawierzchnia jezdni oraz 
powstaną nowe chodniki. 
Ponadto w  ramach zadania 
zostaną usunięte kolidują-
ce drzewa oraz zostaną do-
konane nowe nasadzenia 
i uporządkowane trawniki.

Inwestycja będzie sfi-
nansowana w  95% ze 

środków Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych - edycja 
druga, a w 5% z budżetu 
miasta.

Przypomnijmy, że  w  ra-
mach wyżej wymienionego 
funduszu, Miasto nie otrzy-
mało wsparcia na  dwa do-
datkowe wnioski: na  bu-
dowę dróg i  przebudowę 

ulic miejskich w  Inowro-
cławiu wraz z  niezbędną
infrastrukturą techniczną
na  kwotę 65 mln zł oraz 
na  budowę Centrum Wod-
nej Rozrywki za  kwotę
30 mln zł wsparcia, choć
na  podobne wodne pro-
jekty rząd przyznał środki 
9 innym, mniejszym gmi-
nom.

78. rocznica wybuchu  
Powstania Warszawskiego

1  sierpnia o godzinie 
17.00 na Skwerze Sybira-
ków, przy obelisku upa-
miętniającym Żołnierzy 
Armii Krajowej, odbyła 
się uroczystość patrio-
tyczna, upamiętniająca 
78. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego.

W  rocznicowej uroczy-
stości udział wzięli m.in.: 
prezydent Ryszard Brejza 
wraz ze swoimi zastępca-
mi Ewą Witkowską i  Woj-
ciechem Piniewskim, 
poseł na  sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej Magdale-
na Łośko, Przewodnicząca 
Sejmiku Wojewódzkiego 
Elżbieta Piniewska, Sta-
rosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska, Prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Inowrocławskiego Marek 
Mieszko Gerus, Wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu 
Inowrocławskiego Alicja 
Przybylińska, Przewod-
niczący Rady Miejskiej 
Inowrocławia Tomasz 
Marcinkowski, przedsta-
wiciele służb munduro-
wych, poczty sztandarowe 

oraz delegacje instytucji 
i stowarzyszeń.

Manifestację rozpoczął 
dźwięk syren alarmowych, 
które wybrzmiały w  całym 

mieście w  godzinę „W”. 
Pod obeliskiem zaciągnięta 
została warta harcerska oraz 
zapłonęły znicze i  złożone 
zostały wiązanki kwiatów.

Stypendia dla studentów  
na rok akademicki 2022/2023

Już po raz dwudziesty 
Prezydent Inowrocławia 
przyzna stypendia  
młodym inowrocławia-
nom, którzy rozpoczyna-
ją studia dzienne  
i wyróżniają się szcze-
gólnymi osiągnięciami 
naukowymi w dotych-
czasowej edukacji.

Od  2003 roku z  pomo-
cy materialnej skorzystało  
57 stypendystów. Do  tego 
grona mają szansę dołączyć 
kolejni studenci, którzy 
spełnią kryteria regulami-
nowe. Zaplanowano przy-
znanie czterech stypen-
diów, które wypłacane są 
przez 12 miesięcy, począw-
szy od  października, a  ich 
jednorazowa wysokość wy-
nosi 500 złotych.

O  przyznanie stypen-
dium mogą ubiegać się 
mieszkańcy Inowrocławia, 
którzy nie przekroczyli 25. 
roku życia, a  średni mie-
sięczny dochód na  jed-
nego członka rodziny nie 
przekracza 80% mini-
malnego wynagrodzenia 
za  pracę (tj. 2408 zł brut-
to).

Kandydatami na  stypen-
dystów powinni być ab-
solwenci szkół ponadpod-
stawowych, którzy zostali 
wpisani na  listę studentów 
studiów stacjonarnych 
szkoły wyższej w  Polsce 
i  wyróżniają się bardzo do-
brymi wynikami w nauce.

Regulamin stypendialny 
oraz wzór wniosku zawiera 
Uchwała nr  XLV/625/2010 
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z  dnia 30 czerwca 2010 r.  
w  sprawie zasad udzie-
lania pomocy materialnej  
dla studentów, dostępna 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

Wnioski o  stypendium 
można ponadto pobrać 
w  Biurze Obsługi Intere-
santów i  Kontroli Urzędu 

Miasta, gdzie również ist-
nieje możliwość zapozna-
nia się ze szczegółowym 
regulaminem stypendial-
nym. Informacje na  temat 
stypendiów dostępne są 
także na  miejskiej stronie 
internetowej w  zakładce
„Prezydent/Stypendia Pre-
zydenta Inowrocławia/Sty-
pendia Naukowe”. Wnioski 
o  stypendium należy skła-
dać w  Biurze Obsługi Inte-
resantów i  Kontroli Urzędu
Miasta w  zamkniętej ko-
percie. Termin składania 
wniosków upływa 5 wrze-
śnia br.

Szczegółowych informa-
cji udziela Karol Legumina 
pod nr tel. 52 355 52 99 lub 
drogą mailową klegumina@
inowroclaw.pl

Przebudowa trzech osiedlowych ulic 
w Inowrocławiu
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ul. Stefana Knasta ul. Ewy Szelburg-Zarembiny ul. Jana Brzechwy
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Za nami pierwszy turnus 
Akcji Lato 2022 organi-
zowany przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury 
w Janikowie.

W  trzecim tygodniu lipca 
organizatorzy zapewnili 
dzieciom wiele atrakcji.

Uczestnicy skorzystali 
z  oferty „Centrum Nowo-
czesności Młyn Wiedzy” 
w  Toruniu, a  także wzięli 
udział w  warsztatach two-
rzenia lizaków w  Manufak-
turze Cukierków.

Ponadto odwiedzili 
Ochotniczą Straż Pożarną 

w Janikowie i wzięli udział 
w  warsztatach kulinarnych 
prowadzonych przez Alek-
sandrę Gazdulską – bloger-
kę kulinarną Coonakombi-
nuje. Nie zabrakło również 
spotkania integracyjnego 
z Seniorami z Centrum Ak-
tywności Seniora w Janiko-
wie, podczas którego dzieci 
zapoznały się ze sztuką ca-
rvingu i zdrowego stylu ży-
cia dzięki uprzejmości pani 
Katarzyny Buszkiewicz.

Wakacyjna akcja dostar-
czyła uczestnikom wielu 
wrażeń. Z  niecierpliwo-
ścią oczekujemy kolejnego, 
sierpniowego turnusu.

Akcja Lato 2022
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22 lipca w Lisewie Ko-
ścielnym miały miejsce 
podniosłe uroczystości. 

Patriotyczne obchody roz-
poczęła msza święta, którą 
celebrował arcybiskup Jan 
Romeo Pawłowski. Hono-
rowym patronatem całość 
wydarzenia objął Wojewoda 

Kujawsko-Pomorski Miko-
łaj Bogdanowicz. Do  Lise-
wa Kościelnego przybyła 
również pani Wiesława 
Pawłowska – Starosta Ino-
wrocławski, Naczelnik IPN 
z  Bydgoszczy pani Edyta 
Cisowska oraz wielu znako-
mitych gości reprezentują-
cych środowiska Powstania 
Wielkopolskiego, komba-

tanckie oraz patriotyczne.
Zbiorowa mogiła sied-

miu bohaterów Powstania 
Wielkopolskiego została 
poddana renowacji dzię-
ki staraniom miejscowe-
go proboszcza księdza 
Grzegorza Makowskiego, 
środkom z  Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, o które aplikowała 

gmina Złotniki Kujawskie 
oraz  środkom z  Instytutu 
Pamięci Narodowej. Wspar-
cia udzieliło również sta-
rostwo powiatowe w  Ino-
wrocławiu i  gmina Złotniki 
Kujawskie ze środków wła-
snych.

Więcej zdjęć na  stronie 
Urzędu Gminy w  Złotni-
kach Kujawskich.

100-lecie powstania miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich  
w Lisewie Kościelnym 

Oddali cześć Powstańcom Wielkopolskim
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1 sierpnia br. na skwerze 
Armii Krajowej w Pakości 
odbyła się symboliczna 
uroczystość upamiętnia-
jąca 78. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego. 

Punktualnie o  godzinie 
17:00 przy dźwiękach syren 
uczczono pamięć bohate-
rów warszawskiego zrywu 
w 1944 r. Podczas uroczysto-
ści głos zabrała zastępczyni 
burmistrza Róża Sielecka. 

- Szanowni Państwo. 
W  imieniu członków Koła 
Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej wi-
tam bardzo serdecznie 
wszystkich przybyłych 
na  dzisiejszą uroczystość. 
Przed chwilą w  ciszy wy-
słuchaliśmy dźwięków sy-
reny. Przypomniały nam 
o wydarzeniu z roku 1944, 
kiedy Polacy, wydawałoby 
się w  momencie bez szan-
sy, stanęli do walki w obro-
nie ojczyzny, w  obronie 
tego, co  polskie. Dzisiaj, 
kiedy za granicą wschodnią 
naszego kraju mamy wojnę, 
kiedy wspieramy i jak tylko 

umiemy pomagamy tym, 
którzy walczą o  wolność 
swojej ojczyzny, możemy 
jakby trochę doświadczyć 
tego cierpienia i  tego tru-
du, jaki kiedyś przechodzili 
nasi ojcowie. Gdyby nie ich 
bohaterskie krzemie, gdyby 
nie ich bohaterskie oddanie 
nie wiadomo jak potoczyły-
by się losy naszej ojczyzny, 
losy naszej stolicy. Za nami 
sztandary - sztandary, któ-
re zawsze przypominają 
tych, którzy oddali życie 
za  ojczyznę. Których nie 
ma wśród nas fizycznie, ale 
zapewne wspierają nas tam 
na  wiecznej warcie. Gdyby 
nie oni, nie moglibyśmy dzi-
siaj śpiewać „Jeszcze Polska 
nie zginęła” – powiedziała.  

Następnie historię Po-
wstania Warszawskiego 
przybliżył prezes ŚZŻAK 
Henryk Kucharczyk. 

- (…) Nasze dzisiejsze 
spotkanie to  akt szacun-
ku, wdzięczności i  patrio-
tycznej powinności wobec 
bohaterów Powstania War-
szawskiego, którym dzię-
kujemy i  pielęgnujemy pa-
mięć o tamtej walce, tamtej 
odwadze, odpowiedzialno-
ści i zarazem wielkiej trage-
dii (…) – dodał prezes Hen-
ryk Kucharczyk. 

Po  okolicznościowych 
przemówieniach zebrani 
złożyli wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze. 

W  obchodach uczestni-
czyli: burmistrz Pakości Zyg-

munt Groń, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Pakości To-
masz Oset, zastępczyni bur-
mistrza Róża Sielecka, radni 
rady Miejskiej w  Pakości, 
członkowie Koła Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej na  czele z  prezesem 
Henrykiem Kucharczykiem 
oraz mieszkańcy.

Na  mocy rozkazu ko-
mendanta głównego Armii 
Krajowej, gen. Tadeusza 
Komorowskiego „Bora”, po-
wstanie warszawskie rozpo-
częło się 1 sierpnia 1944 r. 
o  17.00, tzw. godzinie „W”. 
Miało na  celu wyzwolenie 
stolicy spod niemieckiej 
okupacji przed wkroczeniem 
do  niej Armii Czerwonej. 
Powstanie trwało 63 dni.

Pakość uczciła pamięć o Bohaterach
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*  Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem

* Zapewniamy pełen zakres usług

*     Oferujemy bezgotówkowy system 

rozliczania kosztów (ZUS, KRUS, policja, 

wojsko, więziennictwo)

* Dysponujemy własną chłodnią w Kruszwicy

* Jesteśmy producentem trumien - trumny

  już od 300 zł

* Baldachim i winda nagrobna GRATIS

* Dom Pogrzebowy w Kruszwicy

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

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

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Małgorzata Matuszak

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

FIRMA GODNA ZAUFANIA
za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu 
działalności biznesowej oraz rzetelne podejście 
do zobowiązań wobec Klientów i Kontrahentów
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05.10  Przysięga (690) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (76) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary (136) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (14) - serial
09.45  Komisarz Alex (16) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (270) - serial
11.30  Leśniczówka (572) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Szpiedzy wśród zwierząt (2) 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (77) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka
16.05  Przysięga (691) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (26) 

- serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (573) - serial
21.05  Bolivar (52) - serial
22.05  Ekstradycja (4) - serial
23.10  Liban. Wybuch gniewu 

- dokument
00.15  Światło między oceanami 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Nowa Zelandia/
USA/Indie/Australia 2016, 
reż. Derek Cianfrance, wyk. 
Michael Fassbender, Alicia 
Vikander, Rachel Weisz

02.30  Mściciel - film fabularny, 
Wielka Brytania/Francja/
Niemcy/Hiszpania/RPA 2004

04.05  Sfora (1) - serial
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (184) - serial
05.30  M jak miłość (1588) - serial
06.20  Pasterz (7) - dokument
06.35  Pasterz (8) - dokument
06.55  Rodzinka.pl (150) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (62) - serial
11.50  Złotopolscy (63) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (95) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (229) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(21) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (30) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (96) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2631) - serial
20.10  Miłość w Indiach 

- film telewizyjny, Francja 
2016, reż. Arnauld Mercadier, 
wyk. Lucie Lucas, Rayane 
Bensetti, Cécile Rebboah

22.00  Randka w ciemno 
- film fabularny, Polska 2009, 
reż. Wojciech Wójcik, 
wyk. Katarzyna Maciąg, 
Borys Szyc, Lesław Żurek

23.45  O mnie się nie martw - serial
00.45  American Honey 

- film fabularny, Wielka Bry-
tania/USA 2016, reż. Andrea 
Arnold, wyk. Sasha Lane, Shia 
LaBeouf, Riley Keough

03.35  Nie jesteś sobą 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. George C. Wolfe, 
wyk. Hilary Swank, Emmy 
Rossum, Josh Duhamel

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (205) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (206) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (220) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1088) - serial
11.40  Gliniarze (291) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (944) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1070) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (574) - serial
17.40  Sekrety rodziny (280) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Niezniszczalni - film fabularny, 

USA/Hiszpania/Bułgaria 
2010, reż. Sylvester Stallone, 
wyk. Sylvester Stallone, Jason 
Statham, Jet Li

22.15  Ciacho - film fabularny, 
Polska 2010, reż. Patryk Vega, 
wyk. Tomasz Karolak, Paweł 
Małaszyński, Marcin Bosak

00.55  Indiana Jones i Królestwo 
Kryształowej Czaszki 
- film fabularny, USA 2008, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Harrison Ford, Cate 
Blanchett, Shia LaBeouf

03.30  Świat według Kiepskich (185)
- serial

04.15  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.00  Uwaga! - info
06.15  Nowa Maja w ogrodzie - info
06.40  Akademia ogrodnika - info
06.50  Co za tydzień - info
07.20  Bunt (31) - serial
07.55  Tajemnice miłości (44) - serial
09.00  Ten moment (4) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1269) - serial
11.45  Ukryta prawda (1101) - serial
12.55  Tajemnice miłości (45) - serial
14.00  Ukryta prawda (1270) - serial
15.05  Ukryta prawda (1063) - serial
16.10  Ten moment (5) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1102) - 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 (3471) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Od kołyski aż po grób 

- film fabularny, USA 2003, 
reż. Andrzej Bartkowiak, wyk. 
Jet Li, DMX, Anthony Anderson

23.40  Ślub od pierwszego wejrzenia 
- rozrywka

00.45  Co za tydzień - info
01.30  Wewnętrzny wróg (7) - serial
02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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04.40  Klan (3999) - serial
05.05  Sprawa dla reportera 
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (212) 
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.00  Weterynarze z sercem (132) 
09.40  Człowiek ze złotym pistoletem 

- film fabularny
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Więcej niż solidarni (5) 
13.15  Szpiedzy wśród zwierząt (2) 
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Przyrodnik na tropie (38) 
14.55  Ojciec Mateusz (339) - serial
15.40  Jan Serce (4) - serial
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Wojenne dziewczyny - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Bolivar (51) - serial
21.15  Światło między oceanami 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Nowa Zelandia/
USA/Indie/Australia 2016, 
reż. Derek Cianfrance, wyk. 
Michael Fassbender, Alicia 
Vikander, Rachel Weisz

23.35  Wojna imperiów - film fabular-
ny, Chiny/Hongkong 2015, reż. 
Daniel Lee, wyk. Jackie Chan

01.50  Przykładny obywatel - film fa-
bularny, USA/Wielka Brytania/
Norwegia/Kanada/Francja/
Chiny 2019, reż. Hans Petter 
Moland, wyk. Liam Neeson

03.55  Być jak James Bond 
- dokument

04.50  Z pamięci - publicystyka
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2629) - serial
05.55  Barwy szczęścia (2630) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2631) - serial
07.00  M jak miłość (1659) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.35  Polska od kuchni - Miss 

Wdzięku (1) - dokument
12.05  Bella i Sebastian - film 

fabularny, Francja 2013, reż. 
Nicolas Vanier, wyk. Félix Bos-
suet, Tchéky Karyo, Margaux 
Chatelier

14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 
16.15  Big Music Quiz (2) - rozrywka
17.05  Lajk! - info
17.25  Rodzinka.pl (269) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.50  Na sygnale (374) - serial
19.25  Na sygnale (375) - serial
20.00  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki (11) 
21.05  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki (12)
21.55  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki (12) 
23.25  Nie jesteś sobą 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. George C. Wolfe, 
wyk. Hilary Swank, Emmy 
Rossum, Josh Duhamel

01.20  Regulamin zabijania 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/Niemcy/Kanada/USA 
2000, reż. William Friedkin, 
wyk. Tommy Lee Jones, 
Samuel L. Jackson, Guy Pearce

03.40  Rodzinka.pl - serial
04.10  Rodzinka.pl - serial
04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
09.00  Ciągnie świnki do... wilkołaka 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Gary Trousdale

09.20  Mikołajek - film fabularny, 
Francja/Belgia 2009, reż. 
Laurent Tirard, wyk. Maxime 
Godart, Vincent Claude

11.05  Doktor Dolittle - film fabularny, 
USA 1998, reż. Betty Thomas, 
wyk. Eddie Murphy

13.00  Kung Fu Panda 3 - film fabular-
ny, USA/Chiny 2016, 
reż. Alessandro Carloni, 
Jennifer Yuh Nelson, wyk. Jack 
Black, Dustin Hoffman

15.00  Indiana Jones i Królestwo 
Kryształowej Czaszki 
- film fabularny, USA 2008, 
reż. Steven Spielberg, wyk. 
Harrison Ford, Cate Blanchett, 
Shia LaBeouf

17.40  Nasz nowy dom - 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 (96) - rozrywka
22.00  Cenny ładunek 

- film fabularny, Kanada 2016, 
reż. Max Adams, wyk. Bruce 
Willis, Mark-Paul Gosselaar, 
Claire Forlani

00.05  Obcy: Przymierze - film fabu-
larny, USA/Wielka Brytania 
2017, reż. Ridley Scott, wyk. 
Michael Fassbender, Katherine 
Waterston, Billy Crudup

02.40  Świat według Kiepskich (224) 
- serial

03.25  Świat według Kiepskich (202) 
- serial

04.05  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! - info
05.30  Ukryta prawda (910) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

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

- rozrywka
09.00  Dzień dobry wakacje - info
11.30  Weekendowa metamorfoza 

- rozrywka
12.35  Co za tydzień - info
13.20  Mask Singer - rozrywka
14.50  Niania i wielkie bum 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Francja/USA 2010, 
reż. Susanna White, wyk. 
Emma Thompson

17.15  Kopciuszek: roztańczona 
historia - film fabularny, USA/
Kanada 2008, reż. Damon 
Santostefano, wyk. Selena 
Gomez, Drew Seeley

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Królewna Śnieżka 

i Łowca - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2012, 
reż. Rupert Sanders, 
wyk. Kristen Stewart, Charlize 
Theron, Chris Hemsworth

22.45  Atak na posterunek 
- film fabularny, USA/Francja 
2005, reż. Jean-François Richet, 
wyk. Ethan Hawke, Laurence 
Fishburne, Gabriel Byrne

01.00  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

02.00  Uwaga! - info
02.20  Noc magii - rozrywka
03.45  Kto was tak urządził? 
     | - rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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04.40  Klan (3996, 3997, 3998) - 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 (212) 
08.45  Pełnosprawni (461) - magazyn
09.15  Sprawa dla reportera 
10.10  Kromdraai. Kolebka ludzkości 

- dokument
11.15  Rolnik szuka żony - rozrywka
12.15  Shalako - film fabularny, 

Wielka Brytania/Niemcy/
Hiszpania 1968

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
15.00  Komisarz Alex (208) - serial
16.00  Lekkoatletyka: Diamentowa 

Liga - Memoriał Kamili 
Skolimowskiej w Chorzowie 

17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Wojenne dziewczyny (24) 

- serial
19.15  Kronika Tour de Pologne (21) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1301) - info
20.35  Bolivar (50) - serial
21.30  Przykładny obywatel - film fa-

bularny, USA/Wielka Brytania/
Norwegia/Kanada/Francja/
Chiny 2019, reż. Hans Petter 
Moland, wyk. Liam Neeson, 
Laura Dern, Emmy Rossum

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

01.45  Wojna imperiów - film fabular-
ny, Chiny/Hongkong 2015, reż. 
Daniel Lee, wyk. Jackie Chan

03.55  Z pamięci - publicystyka
04.05  Przerwa w nadawaniu

05.55  Barwy szczęścia (2627) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2628) - serial
07.00  M jak miłość (1658) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie
11.40  Rodzinny ekspres - info
12.20  Superpies - film fabularny, USA 

1995, reż. Aaron Norris, wyk. 
Chuck Norris, Michele Lamar 
Richards, Erik von Detten

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

- rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (847) - serial
17.20  Smaki świata po iberyjsku 
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  Program rozrywkowy 
20.55  Program rozrywkowy 
22.05  Hity wszech czasów (36) 

- muzyka, Polska 2022
23.10  Regulamin zabijania 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Niemcy/Kanada/USA 
2000, reż. William Friedkin, 
wyk. Tommy Lee Jones, 
Samuel L. Jackson, Guy Pearce

01.20  Ocean desperacji 
- film fabularny, USA/Filipiny/
Puerto Rico 2016, 
reż. Phil Volken, wyk. Eion 
Bailey, Bethany Joy Lenz, 
Barkhad Abdi

03.10  Nie ma tego złego... 
- film fabularny, Francja/Belgia 
2017, reż. Valérie Lemercier, 
wyk. Valérie Lemercier, Hélène 
Vincent, Denis Podalydès

04.45  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.30  Tedi i mapa skarbów - film 

fabularny, Hiszpania/USA 
2017, reż. Enrique Gato

10.10  Ewa gotuje - info
10.40  Bogate dzieciaki bez kasy 

- rozrywka
11.40  Bogaty dom - biedny dom 

(61) - dokument
12.45  Górale (1) - dokument
13.10  Górale (2) - dokument
13.45  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (101) - dokument
14.15  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (102) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (84) - dokument
16.15  Więzienie (85) - dokument
16.45  Więzienie (86) - dokument
17.15  Więzienie (87) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (255, 256) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Polsat SuperHit Festiwal 
21.10  Obcy: Przymierze - film fabu-

larny, USA/Wielka Brytania 
2017, reż. Ridley Scott, wyk. 
Michael Fassbender, Katherine 
Waterston, Billy Crudup

23.40  Niesamowity Spider-Man 2 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. Marc Webb, wyk. Andrew 
Garfield, Emma Stone, 
Jamie Foxx

02.45  Świat według Kiepskich (211) 
- serial

03.25  Świat według Kiepskich (227) 
- serial

04.05  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.20  Uwaga! - info
06.35  Ukryta prawda (909) - serial
07.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.25  Kobieta na krańcu świata 

- dokument
09.00  Dzień dobry wakacje - info
11.30  Na Wspólnej (3467) - serial
11.55  Na Wspólnej (3468) - serial
12.20  Na Wspólnej (3469) - serial
12.50  Na Wspólnej (3470) - 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  Podatek od miłości 

- film fabularny, Polska 2018, 
reż. Bartłomiej Ignaciuk, 
wyk. Aleksandra Domańska, 
Grzegorz Damięcki, Roma 
Gąsiorowska

22.25  Pitch Perfect II 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. Elizabeth Banks, 
wyk. Anna Kendrick, Rebel 
Wilson, Ben Platt

00.40  Ucieczka z Nowego Jorku 
- film fabularny, USA 1981, 
reż. John Carpenter, 
wyk. Kurt Russell, Lee Van 
Cleef, Ernest Borgnine

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

- rozrywka

 piątek, 5 sierpnia

05.10  Szpiedzy w Warszawie (4) 
- serial

06.00  Wspaniałe stulecie (75) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (13) - serial
09.40  Komisarz Alex (15) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (269) - serial
11.25  Okrasa łamie przepisy - info
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Największe cuda natury (4) 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (76) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (690) - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Studio Tour de Pologne 
17.25  Kolarstwo: Tour de Pologne 
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Bolivar (48, 49) - serial
22.30  Człowiek ze złotym 

pistoletem - film fabularny, 
Wielka Brytania 1974, reż. Guy 
Hamilton, wyk. Roger Moore, 
Christopher Lee, Britt Ekland

00.35  Tour de Pologne - magazyn
00.50  Boks: Knockout Boxing Night 

- boks, Polska 2022
01.55  Każdego dnia - film fabularny, 

USA 2018, reż. Michael Sucsy, 
wyk. Angourie Rice, Justice 
Smith, Jeni Ross

03.40  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(43) - serial

04.20  Przerwa w nadawaniu

05.05  Na sygnale (183) - serial
05.30  M jak miłość (1587) - serial
06.25  Anna Dymna - spotkajmy się 
06.55  Rodzinka.pl (149) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.10  Szlakiem Tour de Pologne (7) 

- dokument
11.20  Smaki świata - pośród mórz 
11.50  Złotopolscy (61) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (94) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (228) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(20) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (29) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (95) - serial
19.35  Program rozrywkowy 
20.00  Program rozrywkowy 
21.05  Program rozrywkowy 
22.10  Program rozrywkowy 
23.10  Nie ma tego złego... 

- film fabularny, Francja/Belgia 
2017, reż. Valérie Lemercier, 
wyk. Valérie Lemercier, Hélène 
Vincent, Denis Podalydès

00.50  Złoto dezerterów - film 
fabularny, Polska 1998, reż. 
Janusz Majewski, wyk. Marek 
Kondrat, Bogusław Linda, 
Wiktor Zborowski

02.55  Lekarka z rajskiej wyspy. 
Nagły wypadek - film fabu-
larny, Niemcy 2018, reż. Peter 
Stauch, wyk. Anja Knauer

04.25  Rififi po sześćdziesiątce - film 
telewizyjny, Polska 1989, reż. 
Paweł Trzaska, wyk. Katarzyna 
Figura, Wiesław Gołas

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (203) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (204) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (219) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1087) - serial
11.40  Gliniarze (290) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (943) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1069) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (573) - serial
17.40  Sekrety rodziny (279) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Disco Hit Festiwal Kobylnica 

2022 - muzyka, Polska 2022
23.35  X-Men: Przeszłość, 

która nadejdzie 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Kanada 2014, 
reż. Bryan Singer, wyk. Hugh 
Jackman, James McAvoy, 
Michael Fassbender

02.20  Dlaczego nie! 
- film fabularny, Polska 
2007, reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Anna Cieślak, Maciej 
Zakościelny, Małgorzata 
Kożuchowska

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3470) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (30) - serial
07.55  Tajemnice miłości (43) - serial
09.00  Ten moment (3) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1268) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1100) - serial
12.55  Tajemnice miłości (44) - serial
14.00  Ukryta prawda (1269) - serial
15.05  Ukryta prawda (1062) - serial
16.10  Ten moment (4) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1101) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  Szybcy i wściekli V 

- film fabularny, USA/Brazylia/
Japonia 2011, reż. Justin Lin, 
wyk. Vin Diesel, Paul Walker, 
Jordana Brewster

22.50  Gniew tytanów 
- film fabularny, Hiszpania/
USA 2012, reż. Jonathan Liebe-
sman, wyk. Sam Worthington, 
Liam Neeson, Ralph Fiennes

00.55  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2021

02.00  Uwaga! - info
02.20  Noc magii - rozrywka
03.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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od 5 do 11 sierpnia

 czwartek, 11 sierpnia

05.15  Przysięga (693) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (79) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Program katolicki - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (17) - serial
09.40  Komisarz Alex (19) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (273) - serial
11.30  Leśniczówka (575) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Kraina Dalekiej Północy (1) 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (80) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (694) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (29) 

- serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (576) - serial
21.05  Bolivar (55) - serial
21.55  Sprawa dla reportera 
22.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.35  Magazyn kryminalny 997 
00.30  Ku nowym brzegom - serial
02.10  Glina (20) - serial
03.05  Glina (21) - serial
04.05  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.30  Notacje (913) - dokument
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (186) - serial
05.30  M jak miłość (1591) - serial
06.25  Smaki świata po iberyjsku 
06.55  Rodzinka.pl (153) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Dzieło Wielkiego Miłosierdzia
11.50  Złotopolscy (68) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (98) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (232) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(24) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (33) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (99) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2634) - serial
20.10  Studio kwalifikacji Ligi 

Konferencji Europy UEFA 
20.25  Piłka nożna: Kwalifikacje Ligi 

Konferencji Europy UEFA
22.45  Z podniesionym czołem II: 

Odwet - film fabularny, USA 
2007, reż. Tripp Reed, wyk. 
Kevin Sorbo, Richard Dillard

00.35  Pojedynek na pustyni - film 
fabularny, USA 2014, reż. 
Jean-Baptiste Léonetti, wyk. 
Michael Douglas, Jeremy Irvi-
ne, Hanna Mangan Lawrence

02.15  Randka w ciemno - film 
fabularny, Polska 2009, 
reż. Wojciech Wójcik, wyk. 
Katarzyna Maciąg, Borys Szyc

03.55  Symbole graficzne wskazujące 
na rodzaj treści mogących mieć 
negatywny wpływ na prawi-
dłowy rozwój małoletnich (1)

04.00  Gomorra (23) - serial
04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (211) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (212) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (223) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1091) - serial
11.40  Gliniarze (294) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (947) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1073) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (577) - serial
17.40  Sekrety rodziny (283) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Nigdy w życiu! 

- film fabularny, Polska 2004, 
reż. Ryszard Zatorski, wyk. 
Danuta Stenka, Joanna 
Brodzik, Jan Frycz

22.15  Poznaj naszą rodzinkę 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Paul Weitz, wyk. Ben 
Stiller, Teri Polo, Robert De Niro

00.20  Ciacho 
- film fabularny, Polska 2010, 
reż. Patryk Vega, wyk. Tomasz 
Karolak, Paweł Małaszyński, 
Marcin Bosak

03.00  Świat według Kiepskich (238) 
- serial

03.40  Świat według Kiepskich (201) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3473) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (34) - serial
07.55  Tajemnice miłości (47) - serial
09.00  Ten moment (7) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1272) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1104) - serial
12.55  Tajemnice miłości (48) - serial
14.00  Ukryta prawda (1273) - serial
15.05  Ukryta prawda (1066) - serial
16.10  Ten moment (8) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1105) - 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 (3474) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Sztuka zrywania 

- film fabularny, USA 2006, 
reż. Peyton Reed, wyk. Vince 
Vaughn, Jennifer Aniston, Joey 
Lauren Adams

00.55  Szybcy i wściekli V 
- film fabularny, USA/Brazylia/
Japonia 2011, reż. Justin Lin, 
wyk. Vin Diesel, Paul Walker, 
Jordana Brewster

03.40  Noc magii - rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 środa, 10 sierpnia

05.10  Przysięga (692) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (78) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (16) - serial
09.40  Komisarz Alex (18) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (272) - serial
11.30  Leśniczówka (574) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Największe cuda natury (6) 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (79) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (693) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (28) 

- serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (575) - serial
21.05  Bolivar (54) - serial
22.00  Ekstradycja (6) - serial
23.10  Ukraińcy (7) - dokument
00.05  Zemsta Luny - film fabularny, 

Niemcy 2017, reż. Khaled 
Kaissar, wyk. Lisa Vicari, Carlo 
Ljubek, Branko Tomovic

01.45  Opór - film fabularny, USA 
2008, reż. Edward Zwick, wyk. 
Daniel Craig, Liev Schreiber, 
Jamie Bell

04.10  Wojsko-polskie.pl - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (185) - serial
05.30  M jak miłość (1590) - serial
06.20  Pożyteczni.pl - info
06.55  Rodzinka.pl (152) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (66) - serial
11.50  Złotopolscy (67) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (97) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (231) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(23) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (32) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (98) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2633) - serial
20.10  Pułkownik Kwiatkowski 

- film fabularny, Polska 1995, 
reż. Kazimierz Kutz, wyk. 
Marek Kondrat, Renata Dance-
wicz, Zbigniew Zamachowski

22.30  Lekarka z rajskiej wyspy. 
Tajemnica - serial

00.15  Medyceusze - władcy Florencji 
(6) - serial

01.25  Zaufać Światowej Organizacji 
Zdrowia - dokument

02.35  Antybiotykooporność: 
globalne zagrożenie 
- dokument

03.55  Archiwista (10) - serial
04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (209) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (210) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (222) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1090) - serial
11.40  Gliniarze (293) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (946) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1072) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (576) - serial
17.40  Sekrety rodziny (282) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Studio Superpucharu UEFA 
20.50  Piłka nożna: Superpuchar UEFA 

- piłka nożna, Finlandia 2022
23.30  Łatwa dziewczyna 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Will Gluck, wyk. Emma 
Stone, Penn Badgley, Amanda 
Bynes

01.15  Dzień Niepodległości: 
Odrodzenie 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Roland Emmerich, 
wyk. Liam Hemsworth, Jeff 
Goldblum, Bill Pullman

03.55  Świat według Kiepskich (225) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3472) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (33) - serial
07.55  Tajemnice miłości (46) - serial
09.00  Ten moment (6) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1271) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1103) - serial
12.55  Tajemnice miłości (47) - serial
14.00  Ukryta prawda (1272) - serial
15.05  Ukryta prawda (1065) - serial
16.10  Ten moment (7) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1104) - 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 (3473) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Frantic 

- film fabularny, USA/Francja 
1988, reż. Roman Polański, 
wyk. Harrison Ford, Emmanu-
elle Seigner, Betty Buckley

00.00  Sahara 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA/Hiszpania/
Niemcy/Francja 2005, reż. 
Breck Eisner, wyk. Penélope 
Cruz, Steve Zahn, Matthew 
McConaughey

02.40  Wewnętrzny wróg (7) - serial
03.45  Uwaga! - info
04.05  Noc magii - rozrywka
05.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 9 sierpnia

05.10  Przysięga (691) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (77) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (15) - serial
09.40  Komisarz Alex (17) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (271) - serial
11.30  Leśniczówka (573) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Największe cuda natury (5) 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (78) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (692) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (27) 

- serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (574) - serial
21.05  Bolivar (53) - serial
22.00  Ekstradycja (5) - serial
23.10  Ocaleni (11) - talk show
00.15  Następcy parszywej dwunastki 

- film fabularny, USA 1995, 
reż. Louis Morneau, wyk. Mi-
chael Dudikoff, Cary-Hiroyuki 
Tagawa, Tyrin Turner

01.50  Święci i żołnierze: 
Credo spadochroniarza 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Ryan Little

03.30  Idealny dawca 
- film fabularny, Kanada 2019, 
reż. John Barnard

05.00  Przerwa w nadawaniu

05.35  M jak miłość (1589) - serial
06.25  Kaplica w Stawigudzie 

- dokument
06.55  Rodzinka.pl (151) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (64) - serial
11.50  Złotopolscy (65) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (96) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (230) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(22) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (31) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (97) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2632) - serial
20.10  Pojedynek na pustyni 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Jean-Baptiste Léonetti, 
wyk. Michael Douglas, 
Jeremy Irvine, Hanna Mangan 
Lawrence

21.55  Transcendencja 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/Chiny/USA 2014, 
reż. Wally Pfister, wyk. Johnny 
Depp, Morgan Freeman, 
Rebecca Hall

00.05  A co jeśli nic? - dokument
01.00  Miłość w Indiach 

- film telewizyjny, Francja 
2016, reż. Arnauld Mercadier, 
wyk. Lucie Lucas, Rayane 
Bensetti, Cécile Rebboah

02.45  Slow News - dokument
03.55  Rodzinka.pl - serial
04.30  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (207) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (208) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (221) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1089) - serial
11.40  Gliniarze (292) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (945) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1071) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (575) - serial
17.40  Sekrety rodziny (281) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Dzień Niepodległości: 

Odrodzenie 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Roland Emmerich, 
wyk. Liam Hemsworth, Jeff 
Goldblum, Bill Pullman

22.30  Zabić Salazara 
- film fabularny, USA/Monaco/
Rumunia 2017, reż. Keoni 
Waxman, wyk. Steven Seagal, 
Luke Goss, Georges St-Pierre

00.55  Niezniszczalni 
- film fabularny, USA/
Hiszpania/Bułgaria 2010, 
reż. Sylvester Stallone, 
wyk. Sylvester Stallone, Jason 
Statham, Jet Li

03.10  Świat według Kiepskich (220) 
- serial

03.45  Świat według Kiepskich (216) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3471) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (32) - serial
07.55  Tajemnice miłości (45) - serial
09.00  Ten moment (5) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1270) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1102) - serial
12.55  Tajemnice miłości (46) - serial
14.00  Ukryta prawda (1271) - serial
15.05  Ukryta prawda (1064) - serial
16.10  Ten moment (6) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1103) - 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 (3472) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Chiński zodiak 

- film fabularny, Hongkong/
Chiny 2012, reż. Jackie Chan, 
wyk. Jackie Chan, Oliver Platt, 
Laura Weissbecker

23.50  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2021

00.55  Zabójcza broń - serial
01.55  Uwaga! - info
02.15  Noc magii - rozrywka
03.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.15  Kto was tak urządził? 
04.45  Kto was tak urządził? 
05.15  Kto was tak urządził? 
05.40  Kto was tak urządził? 

POLECAMYPOLECAMY

FILM SENSACYJNY 16

Przykładny obywatel
COLD PURSUIT, USA/WIELKA BRYTANIA/NORWE-

GIA/KANADA/FRANCJA/CHINY 2019

Nels, operator pługu śnieżnego, 
usuwa zaspy z dróg prowadzących 
do kurortów narciarskich w Górach 
Skalistych. Jest przeciętnym 
człowiekiem. Po śmierci syna Nels 
zamienia się w mściciela.

CZAS TRWANIA: 114 MINUT

REŻYSERIA:HANS PETTER MOLAND

7
OCENA

REDAKCJI

FILM SF 12

X-Men: Przeszłość, 
która nadejdzie
X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST, USA/WIELKA 

BRYTANIA/KANADA 2014

W niedalekiej przyszłości mutanci 
są eliminowani przez zabójcze 
machiny. Wolverine cofa się do lat 70. 
XX w. Ma wpłynąć na bieg historii 
i sprawić, by roboty nigdy nie 
powstały.

CZAS TRWANIA: 132 MINUT

REŻYSERIA: BRYAN SINGER

9
OCENA

REDAKCJI

MELODRAMAT 12

Światło między 
oceanami
THE LIGHT BETWEEN OCEANS, WIELKA BRYTANIA/

NOWA ZELANDIA/USA/INDIE/AUSTRALIA 2016

Latarnik na bezludnej wyspie u 
wybrzeży Australii i jego żona 
bezskutecznie starają się o dziecko. Gdy 
kobieta wpada w depresję, do brzegu 
przybija łódź, na pokładzie której Tom 
znajduje niemowlę.

CZAS TRWANIA: 127 MINUT

REŻYSERIA: DEREK CIANFRANCE

9
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 7.08.2022

21:15 
SOBOTA 6.08.2022

21:30 
PIĄTEK 5.08.2022

23:35 
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POLICJA CHRONI, RATUJE, POMAGA 

Komenda Powiatowa Policji 
w Inowrocławiu i Powiat Ino-

wrocławski zapraszają 
do udziału w konkursie plastycz-
nym uczniów szkół podstawo-

wych. W pracy trzeba zaprezen-
tować w jaki sposób Policja 

chroni, ratuje i pomaga. Na prace 
organizatorzy czekają do 7 wrze-
śnia. Szczegóły w regulaminie, 

który możecie znaleźć na stronie 
internetowej inowrocławskiej 
Policji: www.inowroclaw.poli-

cja.gov.pl. 
 

GEODEZJA I ARCHITEKTURA  
CZYNNE DŁUŻEJ 

Wydział Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Nierucho-
mościami oraz Wydział Architek-

tury, Budownictwa i Realizacji 
Inwestycji Starostwa Powiato-

wego znajdujące się w budynku 
przy al. Ratuszowej będą czynne 
w czwartki i piątki w godz.7.30-

17. Od dłuższego czasu w podob-
nym systemie pracuje Wydział 
Komunikacji i Transportu znaj-
dujący się w budynku przy ul. 
Mątewskiej. Wprowadzone 

zmiany mają na celu ułatwienie 
dostępu do tych wydziałów 

przez mieszkańców Powiatu Ino-
wrocławskiego. 

 
RATOWNICZY MANEKIN 

Szkoleniowy manekin do ra-
townictwa wodnego znajduje 
się od niedawna na wyposaże-
niu Nadgoplańskiego WOPR. 

Wykorzystywany będzie 
do szkolenia przyszłych ratow-
ników wodnych oraz doskona-

lenia zawodowego, co przy-
czyni się do zwiększenia bezpie-

czeństwa na obszarach wod-
nych w Powiecie Inowrocław-
skim. Manekin kosztował 5500 
zł, a jego zakup dofinansowy-

wał Powiat Inowrocławski. 
 

SMACZNIE DLA PETENTÓW 
Od ponad miesiąca w Starostwie 

Powiatowym przy ul. Mątew-
skiej petenci mogą nie tylko wy-
pić kawę lub herbatę, ale też zjeść 
śniadanie lub nawet obiad dwu-

daniowy. Bistro czynne jest 
w godz. 8-15 i cieszy się sporą po-

pularnością wśród petentów.

                            KRÓTKO 

Wakacje to dobry moment 
na podniesienie kwalifikacji! 
Na lokalnym rynku pracy co-
raz bardziej zauważalna jest 
rosnąca liczba osób, które 
chcą podnosić swoje kwalifi-
kacje zawodowe. Fundacja 
Ekspert-Kujawy w Inowro-
cławiu właśnie z myślą o ta-
kich osobach cały czas stara 
się wzbogacić i poszerzyć 
swoją ofertę szkoleniową. 

W chwili obecnej w ofercie 
Fundacji pojawiły się nowe 
szkolenia zawodowe takie jak: 
montowanie stolarki budo- 
wlanej (montowanie okien, 
drzwi, drzwi balkonowych, 
krat, bram), pracownik obsługi 
biura i grafik komputerowy. 

Powyższe szkolenia są 
całkowicie bezpłatne, kończą 
się egzaminem, po którym 
Uczestnicy otrzymują certyfi-
katy o standardzie VCC,  
który umożliwia przygotowa-
nie do wykonywania danego 
zawodu. Od niedawna oferta 
szkoleniowa Fundacji posze-

rzyła się również o darmowe 
akredytowane szkolenia doty-
czące zarządzania projektami, 
które kończą się egzami- 
nem i zdobyciem międzyna-
rodowego certyfikatu w ob-
szarze zarządzania projek- 
tami na poziomie FOUNDA-
TION. 

Tymi szkoleniami są 
PRINCE2 Foundation - najbar-
dziej praktykowana metoda 
zarządzania projektami 
na świecie. Certyfikat PRIN-
CE2® jest jednym z najbardziej 
cenionych przez pracodaw-
ców zarówno w Polsce, jak 
i na świecie certyfikatów z za-
kresu zarządzania projektami. 
Znajomość i zrozumienie za-
gadnień omawianych podczas 
szkolenia PRINCE2® jest po-
twierdzeniem profesjonali-
zmu Kierownika Projektu 
i jego gotowości do zarządza-
nia dużymi projektami. 

· AgilePM Foundation - 
umożliwia organizacjom uzy-
skanie korzyści ze zwinnego 

podejścia bez wprowadza- 
nia niepotrzebnego ryzyka. 
Akcentuje samodzielność ze-
społu w podejmowaniu decy-
zji projektowych, dając 
przy tym gwarancje ustruktu-
ryzowania i stabilności. Agi-
lePM® oparty jest o metodykę 
DSDM Agile Project Frame-
work (Dynamic Systems Deve-
lopment Method w najnow-
szej wersji) – jedno z najstar-
szych usystematyzowanych 
podejść typu Agile na świecie. 
Posiada również rozpozna-
waną na całym świecie ścieżkę 
certyfikacyjną brytyjskiego 
podmiotu certyfikującego 
APMG Group. 

Do udziału w szkoleniach 
mogą zapisywać się osoby pra-
cujące, bezrobotne, bierne za-
wodowo oraz uczące się! Jeżeli 
więc nadal zastanawiacie się 
czy warto inwestować w siebie 
i zdobywać nowe kwalifikacje 
to Fundacja Ekspert – Kujawy 
przekonuje, że WARTO i za-
prasza wszystkie zaintereso-
wane osoby do kontaktu 

pod numerem telefonu: 694 
980 368, mailowo: szkole-
nia@ekspert-kujawy.pl, bądź 

osobiście w siedzibie Fundacji 
w Inowrocławiu, przy ulicy 
Dubienka 2.                                        

DARMOWE SZKOLENIA - 
MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT 

Jesienią zrobiły prawdziwą fu-
rorę. Za niewiele ponad ty-
dzień Powiat Inowrocławski 
znów będzie rozbrzmiewał 
dźwiękami muzyki podwór-
kowej. W II Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Kapel Podwórkowych 
weźmie udział 15 zespołów. 

W sobotę, 13 sierpnia w godzi-
nach 11.00-18.30 zaplanowano 
przesłuchania konkursowe, 
a w niedzielę od 16.00 w Solan-
kach odbędzie się gala oraz 
koncert finałowy. 

Aby jednak radosna mu-
zyka rozbrzmiewała w całym 
Powiecie Inowrocławskim,  
organizatorzy zadbali o atrak-
cje dla mieszkańców Jani-
kowa, Kruszwicy, Pakości czy 
Mątew.  

O szczegółach będziemy 
informować. 

Festiwal organizuje Mło-
dzieżowy Dom Kultury, a bę-
dzie odbywał się pod honoro-
wym patronatem Starosty Ino-
wrocławskiego Wiesławy 
Pawłowskiej.                                                                            

MUZYKA 
Z PODWÓRKA
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Szczepienia przeprowadzane 
będą przez zespół szczepień 
Przychodni Specjalistycznej 
Szpitala Wielospecjalistycz-
nego im. dr. Ludwika  
Błażka w Inowrocławiu w go-
dzinach od 15.30 do 18.30 
w Szkole Podstawowej przy  

ul. Dworcowej 11 w Gniewko-
wie. 

Osoby chcące się zaszcze-
pić proszone są o zabranie ze 
sobą dokumentu potwierdza-
jącego numer PESEL. Zaintere-
sowani na miejscu będą zobo-
wiązani do wypełnienia kwe-
stionariusza szczepień oraz 
podpisania oświadczenia 
o przetwarzaniu danych oso-
bowych. 

Po wykonanym szczepie-
niu każda osoba otrzyma po-
twierdzenie w postaci karty 
szczepień.                                                                        

Dziś odbędzie się szczepie-
nie osób dorosłych i dzieci 
w Gniewkowie, w ramach 
którego uruchomiony zosta-
nie Powszechny Punkt 
Szczepień Przeciw COVID-
19 oraz przeciw grypie.
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DZIŚ SZCZEPIENIA

CHÓRZYŚCI 
BYLI NA  

KONGRESIE
W stolicy Małopolski odbywała 
się XI edycja Kongresu Polskiej 
Federacji Pueri Cantores. 
Pod Wawel przybyło 21 rozśpie-
wanych dziecięcych i młodzie-
żowych chórów z całej Polski 
oraz Węgier i Białorusi. 

Był też chór Inovroclaviensis 
Cantans działający w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Ino-
wrocławiu. W programie kon-
gresu był występ na Wawelu 
oraz noc chórów w świątyniach 
Krakowa. 

Chór Inovroclaviensis 
Cantans pod kier. art. dr Izabeli 
Szyma-Wysockiej i Danuty 
Szyma z Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Janusza Korczaka, 
którego organem prowadzą-
cym jest Powiat Inowrocławski, 
reprezentował region Kujaw-
sko-Pomorski i Archidiecezję 
Gnieźnieńską.                                                                                                                                                                                                                                 
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5  SIERPNIA 
1889 - urodził się Karol Ko-

peć, nauczyciel, działacz spo-
łeczny. W latach 1928-1934 

uczył geografii w Seminarium 
Nauczycielskim Żeńskim oraz 

kierował Szkołą Ćwiczeń 
w Inowrocławiu. W 1933 r. 

wydał przewodnik pt. „Ino-
wrocław, Kruszwica, 

Strzelno, Pakość, Mogilno, 
Trzemeszno”. Od 1934 r. był 

inspektorem szkolnym 
w Wejherowie. W 1939 r. zo-
stał rozstrzelany przez hitle-

rowców. 
 

6  SIERPNIA 
1851 - w Sławsku Wielkim uro-
dził się Stanisław Ogurkowski, 
dyrygent chórów, nauczyciel, 
pianista i kompozytor. Praco-
wał i tworzył kolejno w Ino-

wrocławiu, Bydgoszczy, gdzie 
prowadził własną szkołę mu-

zyczną, oraz w Poznaniu. 
Zmarł w 1909 r. 

1993 - rozpoczęło nadawanie 
audycji Radio „i”, pierwsza 

prywatna rozgłośnia radiowa 
w Inowrocławiu. 

1999 - administratorem apo-
stolskim w Astanie (Kazach-

stan) został ksiądz Tomasz Peta 
(ur. 1951 w Inowrocławiu). 

 
7  SIERPNIA 

1808 - urodził się Kajetan Kieli-
siński, grafik, rysownik i biblio-
tekarz. Wykonał wiele rysun-
ków, m.in. zabytków Inowro-
cławia, mających wielkie zna-
czenie dokumentalne. Zmarł 

w 1849 r. w Kórniku. 
 

8  SIERPNIA 
1838 - urodził się Aureli 

Kompf (w źródłach nie ma 
zgodności co do tej daty), dłu-

goletni proboszcz w Górze, 
a od 1892 r. - w Inowrocławiu. 
Założył Towarzystwo Robot-

ników Polsko-Katolickich 
i Towarzystwo Organistów. 

Był orędownikiem pracy orga-
nicznej. Zmarł w 1895 r. w Ino-

wrocławiu. 
 

9  SIERPNIA 
1898 - urodził się Roman 

Sment, kupiec i działacz spo-
łeczny. Był prezesem Towa-
rzystwa Powstańców i Woja-

ków, Stronnictwa Narodo-
wego i Polskiego Związku Za-

chodniego w Pakości. 
 

10  SIERPNIA 
1218 - w Inowrocławiu przeby-
wał książę Konrad Mazowiecki 

i wystawił tu dokument dla 
jednego z rycerzy. 

1250 - książę kujawski Kazi-
mierz przyznał wieś Niemo-
jewko zakonowi joannitów. 

  
11  SIERPNIA 

1960 - zmarł Stanisław Sro-
czyński (ur. 1896), dr med., le-
karz inowrocławskiego uzdro-

wiska, dyrektor Sanatorium 
PKP. Redagował „Wiadomości 

Zdrojowe”.

Pełni Wigoru II - pod takim ty-
tułem, w ramach projektu 
prowadzone są przez Spół-
dzielnię Socjalną „Wigor”  
działania w świetlicy wiej-
skiej w Latkowie.  

Uczestnikom spotkań wigoru 
nie brak, a sam program pro-
jektu jest bardzo bogaty i zróżni-
cowany. Warsztaty trwają 
od czerwca i niedługo osiągną 
swój półmetek. Jak dotąd 
uczestnicy zajęć mogli skorzy-
stać z różnorodnych warsztatów 
oraz zaliczyć wyjazd studyjny. 

- Warsztaty rękodzielnicze 
to zakres pani Kasi - zdradza 
szczegóły Anna Witkowska,  
sołtys sołectwa Latkowo. 
- Wprowadziła ona nas w świat 
makramy. Jako, że nasze zdol-
ności manualne w tym zakre-
sie nie przedstawiały się impo-
nująco, zaczęliśmy od pro-
stych listków, które można wy-
korzystać jako element deko-
racji. Warsztaty muzyczne 
miały dwóch  prowadzących. 
Pan Irek, członek zespołu Pe-
ron Wędrowny, pojawił się 
na nich z gitarą, przy akompa-
niamencie której zaśpiewał 
nam kilka utworów z kręgu 
piosenki turystycznej. Zachę-

ceni przez prowadzącego bar-
dzo szybko przyłączyliśmy się 
do śpiewania. Było głośno, ra-
dośnie i sympatycznie. Pani 
Iwona natomiast postawiła 
na elektronikę. Wykorzystując 
rzutnik przybliżyła nam przy-
gotowane przez siebie mate-
riały na temat Anny Jantar oraz 
popularnej muzyki disco polo. 

Była historia, ciekawostki, uni-
kalne zdjęcia i gromkie śpiewy 
- dodaje Anna Witkowska.        

Kulinaria - to  bardzo 
smaczne  warsztaty. Prowa-
dząca je pani Ola przybyła z peł-
nym wyposażeniem sprzęto-
wym i torbami smakołyków. 
Wyczarowała z nich trzy rodzaje  
deserów. Który był najsmacz-

niejszy? Zdania były podzie-
lone, ale wszyscy zgodnie przy-
znali, że smakowały wyśmieni-
cie.  

Na zajęcia uczestnikom do-
starczane są kanapki i cia-
sto do kawy lub herbaty. 
Wszystko to wykonane jest 
przez pracowników Centrum 
Integracji Społecznej w Łojewie. 

Dużo atrakcji czekało 
na uczestników zajęć również 
w minioną sobotę. Wówczas 
grupa udała się na wycieczkę 
do Szafarni i Golubia-Dobrzynia. 

- W Szafarni odwiedziliśmy 
Ośrodek Chopinowski miesz-
czący się w XIX-wiecznym pa-
łacu i mający na celu populary-
zację postaci kompozytora. To 
w Szafarni Fryderyk Chopin 
spędził dwukrotnie wakacje, 
poznając polski folklor i muzykę 
ludową. Podczas pobytu 
uczestniczyliśmy w audycji 
słowno-muzycznej, mieliśmy 
okazje posłuchać utworów 
Chopina oraz ciekawostek 
z jego życia. Zwiedziliśmy także 
muzeum i przylegający do pa-
łacu park. Z kolei w Golubiu-Do-
brzyniu zwiedzaliśmy z prze-
wodnikiem gotycki zamek 
krzyżacki z XIV wieku, a w nim 
m.in. salę tortur, izbę pokutni-
czą, końskie schody, loch gło-
dowy, refektarz i kaplicę - opo-
wiada Anna Witkowska. 

W wycieczce, oprócz 
uczestników projektu, brali 
udział członkowie Stowarzy-
szenia „W grupie raźniej”, które 
to partycypowało w kosztach 
imprezy.                             
 (GI)                       

PEŁNI WIGORU W LATKOWIE

Szesnaścioro dzieci ze świe-
tlicy wiejskiej w Sławęcinku 
uczestniczyło w wakacyjnych 
zajęciach. 

W pierwszym dniu dzieci wraz 
z Iloną Gawrońską z Domu Ar-
tysty w Inowrocławiu tworzyły 
ekologiczne łapacze snów. Dru-
giego dnia odbyło się spotka-
niem z Radosławem Manerow-
skim - ratownikiem medycz-
nym, który przez dwie godziny, 
poprzez zabawę, szkolił dzieci 
na temat pierwszej pomocy. 
Następnie do akcji przystąpiła, 
tanecznym krokiem pani 
Sława, instruktorka zumby. 
Chociaż męska część zarzekała 
się, że tańczyć nie będzie, to już 
po pierwszych taktach dołą-
czyła do rozbawionej grupy. 

- Pojechaliśmy też do Toru-
nia. Pogoda była upalna, ale da-

liśmy radę. Spacerowaliśmy 
po starówce do samego obiadu, 
co chwilę chowając się w cieniu. 
Posileni naleśnikami z truskaw-
kami i bitą śmietaną udaliśmy 
się do Planetarium na seans 
„Kolorowy Kosmos”. 

Kolejny dzień to m.in. go-
dzinny rejs statkiem „Jankiem” 
w Janikowie. Po nim był czas 
na relaks w miejscowym parku 
wodnym.            

Na ostatni dzień półkolo-
nii Małgorzata Tomaszewska 
zaplanowała wyjazd do kina. 
Tam uczestnicy wycieczki 
obejrzeli film „Niezgaszalni”. 
Po nim dzieci przespacerowały 
się na plac zabaw Miś.  

Tam nastapiło również 
podsumowanie półkolonii. 
Projekt był współfinansowany 
przez Gminę Inowrocław.                                                         
(GI)                 

CZAS PÓŁKOLONII
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Pierwszy miesiąc wakacji do-
biegł końca, W świetlicy wiej-
skiej w Czystem upłynął  
pod znakiem zabawy, weso-
łych zajęć i spotkań. 

Na jednym z takich świetlico-
wych spotkań uczestnicy wy-
brali się na wycieczkę rowe-
rową. Trasa wiodła przez oko-
liczne miejscowości. Letnia po-
goda sprawiła, że był to bardzo 
miło spędzony czas.  

Na kolejnym spotkaniu 
dzieci wzięły udział w warszta-
tach kulinarnych, podczas któ-
rych pieczono muffinki o egzo-
tycznych smakach limonki i po-
marańczy. Babeczki zostały 
w całości, od ciast po dekorację, 

przygotowane przez najmłod-
szych, co sprawiło młodym cu-
kiernikom wielką satysfakcję. 
Dla dzieci została zorganizo-
wana również „Zumba Kids”. 
Na tym spotkaniu maluchy 
i mamy mogły wyszaleć się 
do woli pod okiem instruktorki 
Magdy Bartoszak.  

Kolejne zajęcia to wojna, 
podczas której amunicją były 
balony wodne. Tych do dyspo-
zycji dzieci było aż 1500! I tu 
do zabawy przyłączyli się ro-
dzice. Plac przy świetlicy zalany 
był wodą, a dzieci, choć mokre, 
były bardzo szczęśliwe. 

Jak co roku, obowiązko-
wym punktem wakacyjnych 
spotkań są nocki spędzone 

w świetlicy w Czystem. To wy-
darzenie uczestnicy rozpoczęli 
od przygotowania pysznej 
pizzy. Dzieci i młodzież samo-
dzielnie wyrabiały ciasto i kro-
iły dodatki.  

Następnie odbyło się ka-
raoke podczas którego każdy 
mógł popisać się swoim arty-
stycznym talentem. Nie zabra-
kło też gier ruchowych i logicz-
nych. Zabawy trwały do póź-
nych godzin wieczornych. 

- Dziękuję wszystkim 
za udział w spotkaniach i po-
moc w ich organizacji - podsu-
mowuje swoją relację Emilia 
Michalska - opiekun świetlicy 
wiejskiej w Czystem.     
(GI)                                                                           

LIPIEC W ŚWIETLICY W CZYSTEM
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O włamaniu do mieszkania 
w Kruszwicy miejscowi poli-
cjanci zostali zaalarmowani  
26 lipca około godz. 21.00. Wła-
ściciel posesji podał, że podczas 
jego nieobecności, do mieszka-
nia wtargnęło dwóch mężczyzn. 
Wyłamali drzwi i plądrowali 
w środku szukając wartościo-
wych rzeczy. Gdy znaleźli deko-
der, telefon komórkowy, a na-
wet ścienny zegar i jedzenie 
w lodówce, zabrali wszystko 
i chcieli uciekać.  

- Traf chciał, że zauważył 
ich właściciel, który wracał z za-
kupów, jak obaj przeskakują 
przez ogrodzenie. Senior po-
biegł za nimi i dogonił jednego. 
Wywiązała się szarpanina, bo 
złodziej odpychał go, bił i groził, 

robiąc wszystko, by nie odebrał 
mu skradzionych rzeczy. Po-
tyczka zakończyła się jednak 
ucieczką obu napastników - in-
formuje asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu.  

Kruszwiccy policjanci 
szybko zatrzymali obydwu męż-
czyzn. Przeszukanie mieszkania 
skutkowało odnalezieniem skra-

dzionej komórki, którą złodziej 
ukrył w chlebie. Dzięki działa-
niom mundurowych udało się 
odzyskać całe skradzione mie-
nie. Zatrzymany 28-latek trafił 
do policyjnego aresztu, gdzie 
trzeźwiał. W chwili zatrzymania 
mężczyzna miał ponad 3 pro-
mile alkoholu w organizmie. 

Napastnicy odpowiedzą 
za kradzież z włamaniem 

do mieszkania. Młodszy z nich 
będzie musiał też ponieść kon-
sekwencje kradzieży rozbójni-
czej. Wobec tej dwójki poli-
cjanci wystąpili do oskarżyciela 
z wnioskami o tymczasowe ich 
aresztowanie. Prokurator zde-
cydował, że do czasu rozprawy 
zostaną objęci policyjnym do-
zorem. Podejrzanym grozi kara 
do 10 lat za kratami.                   (DM)                                                                                           

WŁAMANIE, POŚCIG, 
TELEFON W CHLEBIE

Mundurowi z Kruszwicy za-
trzymali krótko po zgłoszeniu 
dwóch mieszkańców miasta. Ci 
wspólnie włamali się do miesz-
kania seniora. Obaj teraz odpo-
wiedzą za to przestępstwo, a je-
den jeszcze dodatkowo za kra-
dzież rozbójniczą. Grozi im 
kara do dziesięciu lat więzienia.
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ZŁODZIEJ SKLEPOWY
Kradł głównie perfumy i kawę. 
Wchodził do sklepów, gdzie 
pakował wybrany towar 
do torby i odwracając uwagę 
personelu wychodził.  

Kryminalni z inowrocławskiej 
komendy prowadzili kilka po-
stępowań dotyczących kra-
dzieży, do których doszło 
w czerwcu i lipcu. Sprawca od-
wiedzał sklepy drogeryjne i spo-
żywcze, z których kradł wy-
brane męskie perfumy i kawę. 
Upłynniał się ze sklepu po od-
wróceniu uwagi personelu. 

Policjanci mając rysopis 
mężczyzny poszukiwali  

21-latka z Inowrocławia.  
22 lipca mężczyzna pojawił się 
w jednym ze sklepów na tere-
nie miasta. Dzięki czujności 
pracowników ochrony, którzy 
nabrali podejrzeń, że on wła-
śnie ma związek z kradzieżami, 
został ujęty i przekazany poli-
cyjnemu patrolowi.  

21-latek usłyszał zarzuty 
dotyczące ośmiu kradzieży 
w sklepach. Sprawy jakie były 
prowadzone, a dotyczyły jego 
przestępczej działalności zo-
staną połączone. Za każdym ra-
zem to co ukradł szybko sprze-
dawał.  Teraz grozi mu kara 
do pięciu lat więzienia.          (DM)               

ZDRADZIŁ ICH ZAPACH PALIWA
Inowrocławscy patrolowcy 
wraz ze strażnikami kolei za-
trzymali dwóch mężczyzn, 
którzy włamali się do cysterny 
i ukradli paliwo. Mundurowi 
wyczuli od nich zapach oleju 
napędowego i od razu powią-
zali to z przestępstwem. 

Do zdarzenia doszło 25 lipca 
w godzinach popołudnio-
wych. Wtedy przed przejaz-
dem kolejowym w miejscowo-
ści Borkowo (gmina Inowro-
cław) zatrzymał się pociąg to-
warowy z cysternami. Maszy-
nista składu zorientował się, że 
w jednym z wagonów nagle 
spadło ciśnienie, co go zanie-
pokoiło. Po sprawdzeniu za-
uważył zerwane plomby 
przy cysternach i dwóch męż-
czyzn, którzy oddalali się 
w stronę pola z kukurydzą. Po-
wiadomił dyżurnego ruchu, 
a ten policję i straż ochrony ko-
lei. Służby natychmiast rozpo-
częły działania.   

Policjanci patrolówki z Ino-
wrocławia oraz strażnicy kolei 
podczas patrolowania torowi-
ska i pobliskiej wsi, w miejsco-
wości Jaksice, zauważyli kilku 
mężczyzn. Rysopis dwóch 
z nich odpowiadał temu, który 
przekazał maszynista. Ponadto 
mundurowi zwrócili szczegól-
nie uwagę na to, że od obu wy-
raźnie było czuć zapach paliwa, 

czego nie potrafili wytłuma-
czyć. To był bardzo dobry trop, 
który zdemaskował sprawców. 

- Mężczyźni w wieku 42 i 37 
lat zostali zatrzymani do wy-
trzeźwienia i wyjaśnienia. Pod-
czas zbierania dowodów mun-
durowi ustalili, że zatrzymani to 
dwaj koledzy, którzy tego dnia 
przemieszczali się w pobliżu 
przejazdu kolejowego z kani-
strami paliwa. Po tym, jak 
w tym miejscu zatrzymał się 
skład pociągu, postanowili wła-
mać się do cysterny i ukraść pa-
liwo. Zerwali plomby zabezpie-

czające i zdążyli zlać blisko 20 li-
trów oleju napędowego. Podob-
nie postąpili z kilkoma innymi 
cysternami, z których już nie 
zdołali zabrać paliwa. Kanistry 
z kradzionym olejem ukryli 
na pobliskim polu kukurydzy. 
Zostały one ujawnione podczas 
działań służb na miejscu zda-
rzenia - mówi asp. szt. Izabella 
Drobniecka z KPP w Inowro-
cławiu.  

26 lipca obaj usłyszeli za-
rzuty usiłowania i kradzieży 
z włamaniem. Grozi im kara 
do 10 lat więzienia.                       (DM)                              
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Sprawa miała swój początek 
jeszcze w ubiegłym roku, kiedy 
to zamówione fotele ogrodowe 
nie trafiły do kupującego, a ten 
zapłacił przelewem wymaganą 
kwotę. Policjanci Wydziału 
do Walki z Przestępczością Go-
spodarczą i Korupcją z Inowro-
cławia analizując sposób dzia-
łania sprawcy szybko ustalili, 
że oszukanych osób jest znacz-
nie więcej, a ktoś, kto tak 
działa, robił to oczywiście dla 
nieuczciwego zarobku. 

- Praca nad sprawą dopro-
wadziła do tego, że policjanci 
namierzyli mężczyznę, który 
mógł mieć związek z oszu-
stwami. Mężczyzna wpadł 
dzięki współpracy kruszwic-
kich policjantów i kryminal-
nych z Inowrocławia. Poli-
cjanci z komisariatu w Kru-
szwicy otrzymali list gończy 
dotyczący 28-letniego miesz-
kańca miasta w związku 
z oszustwami z terenu kraju. 
Uzyskana informacja, że po-
szukiwany przebywa w jed-

nym z mieszkań na terenie 
Bydgoszczy, skutkowała prze-
prowadzeniem 27 lipca wspól-
nych działań, które zakończyły 
się zatrzymaniem poszukiwa-
nego. Policjanci zabezpieczyli 
jego sprzęt komputerowy 
i z pomocą biegłych, zebrali do-
wody na to, jak działał - mówi 
asp. szt. Izabella Drobniecka 
z KPP w Inowrocławiu.  

28-latek podając się 
za różne osoby oferował 
do sprzedaży, poprzez jeden 
z portali społecznościowych, 

meble ogrodowe. Założył 
osiem kont w różnych ban-
kach, na które kupujący prze-
syłali mu pieniądze. Nigdy nie 
wysłał towaru, bo go po prostu 
nie miał. Sprawca oszukał 
wiele osób. 28-latkowi zarzuca 
się łącznie 268 przestępstw po-
legających na oszustwach, 
dzięki którym wzbogacił się 
o ponad 80 tysięcy złotych. 

Sąd na trzy miesiące aresz-
tował podejrzanego. Grozi mu 
kara do ośmiu lat więzienia. 
(DM)                                                                                                  

Policjanci zgromadzili mate-
riał dowodowy dotyczący 
procederu przestępczego 28-
latka z Kruszwicy. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty dotyczące po-
pełnienia ponad 260 prze-
stępstw. Oszukiwał oferując 
do sprzedaży meble ogro-
dowe, których nie posiadał.
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POPEŁNIŁ 260 PRZESTĘPSTW
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W ramach tych zawodów roze-
grane zostaną Mistrzostwa Pol-
ski Fizjoterapeutów w odmia-
nie szosowej. 

Zapisy online na stronie 
zapisy.sts-timing.pl/856/. 
Opłata startowa do dziś wy-

nosi 95 złotych. Osoby zgła-
szające się w dniu zawodów 
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)

JUTRO WYŚCIG 
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.

OBRONILI TYTUŁ
Na placu przed halą widowi-
skowo-sportową w Inowro-
cławiu odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Strongman w Pa-
rach. Zwyciężyli obrońcy ty-
tułu Oskar Ziółkowski i Ma-
riusz Dorawa. 

Do walki o mistrzowski tytuł 
stanęło 12 siłaczy wchodzących 
w skład dwuosobowych ekip. 
Rozegrano sześć konkurencji 
m.in. spacer farmera, przecią-
ganie auta czy popularna kula 
przez kozła. 

Triumfowali Oskar Ziół-
kowski (Warlubie) i Mariusz 
Dorawa (Zblewo). Drugie miej-
sce wywalczyli Maciej Hirsz 
(Kartuzy) i Tomasz Lademann 
(Władysławowo).  

Na trzeciej pozycji uplaso-
wali się Marek Czajkowski (Bia-

łystok, najsilniejszy Polak w ry-
walizacji indywidualnej) i Da-
riusz Wejer (Borzytuchom). 

Kolejne lokaty zajęły du-
ety: Mariusz Pachut/Paweł Pi-
skorz, Jakub Szczechowski/Ma-
teusz Wrzesiński, Bartłomiej 
Tarapata/Krystian Makowiecki. 

Mimo deszczowej pogody 
nie zawiedli kibice. Wielu z nich 
opuszczało imprezę na Rąbinie 
z atrakcyjnymi nagrodami 
od sponsorów.  

Zawodom w Inowrocła-
wiu towarzyszyły wystawy sa-
mochodów znanych firm. 
Obejrzeć można było m. in. po-
jazdy, które uzyskały status za-
bytków.            

Organizatorem mistrzostw 
był Piotr Kwiatkowski z Fede-
racji Harlem Strongman Polska.                              
(DM)                                     
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Zmagania zostaną rozegrane 
pod patronatem Prezydenta 
Inowrocławia Ryszarda Brejzy. 
To ostatnie wydarzenie z cyklu 
tegorocznej edycji wojewódz-
kich rozgrywek. 

Pierwszego dnia od godz. 
17 do rywalizacji staną zawod-
nicy kategorii Open Mężczyzn. 

Natomiast 13 sierpnia 
od godz. 10 na boisku zoba-
czymy rozgrywki młodzieżowe 

w kategoriach: U13 M, U15 M 
oraz U17 M. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. 

Uruchumiono zapisy in-
ternetowe na stronie play. 
fiba3x3.com/events/e72b251a-
4 4 c b - 4 3 3 b - 9 b 9 0 -
c7ed00b9b068/register. Reje-
stracja potrwa do 11 sierpnia. 

W kategorii Open obowią-
zuje wpisowe 150 złotych 
od drużyny, pozostałe są zwol-
nione z opłaty.  

Jeżeli kochasz koszy-
kówkę i wraz ze swoim zespo-
łem chcesz wziąć udział w tym 
sportowym wydarzeniu, nie 
zwlekaj. Liczba miejsc jest ogra-
niczona.                                                  (DM)

BASKET CUP OPEN
12 i 13 sierpnia na terenie 
przed halą widowiskowo-
sportową w Inowrocławiu 
odbędzie się Kujawsko–Po-
morskie 3x3 Basket Cup Ino-
wrocław Open.       

FREESTYLE
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Inowrocławiu zaprasza 
wszystkich fanów sportów 
ekstremalnych do sprawdze-
nia swoich umiejętności.  

Wydarzenie pod nazwą Puchar 
Polski BMX Freestyle pod pa-
tronatem Prezydenta Inowro-
cławia Ryszarda Brejzy odbę-
dzie się 6 sierpnia w Skate 
Parku u zbiegu ulic Świętokrzy-
skiej, Staszica i Zapadłe w Ino-
wrocławiu.  

Zawody w BMX’owym  
freestyle’u zostały podzielone 
na dwie kategorie - Amator 

i Pro. Otwarcie zaplanowano 
na godz. 11.00. Najlepsze po-
kazy zostaną nagrodzone pu-
charami i nagrodami rzeczo-
wymi.  

Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie 
www.osir.inowroclaw.pl,  
portalu społecznościowym 
www.facebook.com/osir.ino 
oraz w Sekcji Marketingu i Or-
ganizacji Imprez Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Inowrocła-
wiu, al. Niepodległości 4, tele-
fon: 52 3555 355,  e-mail:marke-
ting@osir.inowroclaw.pl.         
(DM)                                                    
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Młodzi adepci oprócz pakie-
tów startowych i niezbędnych 
wskazówek technicznych, 
otrzymają również bezcenną 
dawkę doświadczenia oraz lek-
cję mistrzowskiej postawy, 
która cechuje największych 
sportowców. To wszystko 
w rytm tanecznej muzyki i do-
skonałej zabawy. 

Treningi poprowadzą 
uznani sportowcy reprezentu-
jący wspomniane dyscypliny: 
Iwona Niedźwiedź – piłkarka 
ręczna, wielokrotna medalistka 
Mistrzostw Polski i Danii, ko-
mentatorka telewizyjna oraz 
współprowadząca magazyn 
Super Zręczni w Kanale Sporto-
wym, Cezary Trybański - repre-
zentant Polski i pierwszy Polak 
w NBA, były zawodnik czte- 
rech amerykańskich klubów, 
Krzysztof Ignaczak - wybitny 
siatkarz, reprezentant Polski, 
Mistrz Świata, Mistrz Europy, 

srebrny medalista Pucharu 
Świata i wielokrotny medalista 
Mistrzostw Polski.  

- W najnowszej odsłonie 
przygotowaliśmy jeszcze więcej 
atrakcji, do udziału w projekcie 
zaprosiliśmy też innych znamie-
nitych sportowców, którzy będą 
służyć swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Program zajęć został 

przez nas dostosowany do róż-
nych poziomów umiejętności 
i sprawności fizycznej, każdy 
znajdzie coś dla siebie i zapew-
niamy, że absolutnie nikt nie bę-
dzie się nudził. Szykuje się do-
skonała zabawa, wiele uśmie-
chów i radości oraz niezapo-
mniane sportowe wrażenia – 
mówi Krzysztof Ignaczak.  

Do udziału w wydarzeniu 
zapraszamy dzieci w wieku 9-13 
lat w towarzystwie jednego opie-
kuna. Bezpłatnej rejestracji należy 
dokonać wypełniając formularz 
zgłoszeniowy znajdujący się 
na stronie internetowej www. 
szyjemysportnamiare.pl. Liczba 
miejsc ograniczona. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń. (DM)                                                                                                            

SZYJEMY SPORT NA MIARĘ
10 sierpnia w hali widowi-
skowo-sportowej w Inowro-
cławiu odbędą się wyjątkowe 
zajęcia sportowe. Projekt “Szy-
jemy sport na miarę” to unika-
towe spotkanie łączące trzy 
najpopularniejsze dyscypliny 
halowe na świecie - siatkówkę, 
piłkę ręczną i koszykówkę.
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Zawodnicy Inowrocław-
skiego Klubu Karate Kyoku-
shin aktywnie spędzają wa-
kacje. Po intensywnym sezo-
nie w końcu nadszedł czas 
wypoczynku.  

- Właśnie trwa obóz rekre-
acyjno-sportowy w Łazach 
nad Bałtykiem. Trening spor-
towy połączony z zabawą i tu-
rystyką. Jest to karatekom naj-
bardziej potrzebne po bardzo 
intensywnym roku nauki 
szkolnej i licznych turniejach, 

podczas których prezentowali 
swoje umiejętności i zdobywali 
liczne medale - mówi Paulina 
Sadłos, sekretarz inowrocław-
skiego klubu.  

Wyjazd wsparło  Miasto 
Inowrocław. Klub zaprasza 
uczestników we wszystkich 
przedziałach wiekowych, każdy 
znajdzie coś dla siebie. Odbywają 
się zajęcia ogólnorozwojowe, tre-
ningi karate i samoobrony, jak 
i zajęcia indywidualne.  Więcej 
informacji na stronie www.spor-
tirekreacja.com. (DM)    

Dzięki wytrwałym treningom 
dzieci i zaangażowaniu rodzi-
ców, w każdym z tych turnie-
jów Victory Dziarnowo grało 

jak równy z równym z wieloma 
drużynami z województwa ku-
jawsko-pomorskiego. 

W drużynie razem 
z chłopcami trenują aktualnie 
trzy dziewczynki, które dziel-
nie rywalizują ze swoimi ró-
wieśnikami.  

Ale Victory to nie tylko 
treningi i turnieje Kujawsko-
Pomorskiego Związku Piłki 

Nożnej. Szkółka brała udział 
w lutym w turnieju halowym 
w Inowrocławiu, a w maju  ry-
walizowała w trzydniowym 
turnieju „O Puchar Neptuna” 
w Ustce. W tym turnieju brało 
udział 28 drużyn niemalże 
z całej Polski m.in. z Wrocła-
wia, Zielonej Góry, Warszawy 
czy Kołobrzegu.  Victory  to 
również zabawa, śmiech i in-

tegracja dzieci będących za-
wodnikami oraz ich rodziców.  

Nabór do Szkółki Piłkar-
skiej Victory trwa przez cały 
rok – w okresie zimowym tre-
ningi odbywają się w hali spor-
towej przy szkole ponadpod-
stawowej w Kościelcu.  

Zapisy pod numerem te-
lefonu 601 668 037.     
(DM)                                                                                    

DEBIUTANCI Z DZIARNOWA
Od roku działa Szkółka Pił-
karska Victory w Dziarno-
wie (w gminie Pakość). Przez 
cały miniony sezon drużyna 
brała udział w turniejach 
„Od pasji do futbolu”.

PUCHAR POLSKI

Od wczoraj do 10 sierpnia 
w regionie odbywają się me-
cze pierwszej rundy Pucharu 
Polski na szczeblu Kujawsko-
Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej (w okręgu bydgoskim). 

Już wczoraj Znicz Rojewo wal-
czył z Goplanią Inowrocław 
(po zamknięciu Przeglądu). 

Zestaw par 
6 SIERPNIA: Burza Tribo Nowa 
Wieś Wielka - AF Brzoza (godz. 
15), Piast Złotniki Kujawskie - 
Mikrus Szadłowice (16), Kuja-
wianka Strzelno -  Dąb Bą-

kowo/Dąbrowa Biskupia (16), 
Sparta Janowiec Wielkopolski 
- Cukrownik Tuczno (17), Za-
głębiec Piechcin - LZS Koście-
lec (17). 

7 SIERPNIA: Noteć II Łabi-
szyn - Pałuczanka Żnin (godz. 
11), Kujawiak Sukowy - Kujawy 
Markowice (14), Kujawskie Po-
granicze Jeziora Wielkie - Ta-
rant Wójcin (15), Noteć II Gębice 
- BOSiR Dąb Barcin (17). 

W drugiej rundzie do pu-
charowych rozgrywek dołączą 
zespoły z czwartej ligi i okrę-
gówki (m.in. Notecianka, Cuia-
via, Gopło, Piast K.).                  (DM)                                                           
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Nowe twarze 
Jako pierwsi do kujawskiego 
klubu trafili: Camilo Villarreal , 

Kacper Wojtyszyn i Marcin We-
ber. Pierwszy to 22-letni hisz-
pański ofensywny pomocnik, 
który był w szerokim składzie 
Widzewa Łódź.  

Wojtyszyn to 19-letni 
środkowy lub boczny obrońca 
pozyskany z Kujawianki 
Izbica Kujawska. Weber 19-
letni lewy obrońca, który grał 
w Akademii Piotra Reissa. 

W Unii zagrają rów-
nież: Japończycy 20-letni na-
pastnik Takatao Sakai i cztery 
lata od niego starszy pomocnik 
Hiromasa Yamakawa. Obaj zo-
stali wypożyczeni z Pogoni 
Skwierzyna.  

Natomiast Gracjan Szpu-
cha ma 19 lat i jest bocznym po-
mocnikiem. Ostatnio występo-
wał w Kujawiance Izbica Kuj. 

Nowym napastnikiem został 
21-letni Miłosz Matuszewski. 
Ostatnie pół roku spędził w So-
kole Kleczew. Do Janikowa 
przechodzi z KKS Kalisz.  

Aktualnie trwa przedłuża-
nie umów z piłkarzami, którzy 
grali w Unii w poprzednim se-
zonie i chcą zostać w zespole 
oraz finalizowanie kolejnych 
transferów do drużyny. 

 Asystentem Michała Or-
lika będzie Mateusz Bernas, 
który pracuje także w klubowej 
akademii. Do sztabu dołączyła 
także Karolina Ochocka, która 
pełni rolę fizjoterapeutki. 

W ostatnim sparingu Unia 
wygrała z Włocłavią 3:2 (Eryk 
Marszał i 2 zawodnik testo-
wany). W sobotę o godz. 17 ja-
nikowianie w pierwszym me-
czu o ligowe punkty zagrają 
w Kleczewie z Sokołem.  

Odeszli z Unii 
W porównaniu z poprzednim 
sezonem z Unią pożegnali się: 
Damian Ciechanowski, Miko-
łaj Gabor, Sebastian Ginter, 
Gracjan Goździk, Przemysław 
Kędziora, Aleksander Kowal-
ski, Dominik Kowalski, Jędrzej 
Kujawa, Jakub Losik, Maciej 
Mysiak, Patryk Urbański i Pa-
tryk Zych.                                           (DM)                                                                                                                   

SPORO ZMIAN W JANIKOWIE
Sporo zmian personalnych 
w letniej przerwie jest w trze-
cioligowej drużynie piłkar-
skiej z Janikowa. Z Unii ode-
szło wielu czołowych graczy. 
W ich miejsce pojawili się za-
wodnicy z Japonii i Hiszpanii. 
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