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Stan wielu z ponad 500 kilometrów 
powiatowych dróg w ostatnim czasie 
znacznie się poprawił. Na remonty 
i przebudowy wydawanych jest wiele 
milionów złotych, jednak to daje wi-
doczne efekty. 

Sztandarowym przykładem inwe-
stycji drogowej, w wyniku której spraw-
niej funkcjonuje system komunika-
cyjny i poprawiło się bezpieczeństwo, 
jest rondo turbinowe. Jego budowa 
kosztowała blisko 6 mln zł, ale dziś kie-
rowcy nie wyobrażają sobie bez niego 
przemieszczania się przez Inowrocław. 

- To było niebezpieczne skrzyżo-
wanie, na którym dochodziło 
do wielu wypadków i kolizji. Pierw-
sze w Powiecie Inowrocławskim 
rondo turbinowe odmieniło ten 
newralgiczny węzeł komunikacyjny. 
Tak tworzymy przyjazny, piękny i za-
dbany powiat - podkreśla Starosta 
Inowrocławski Wiesława Pawłowska. 

Poprawę widać po statystykach 
kolizyjnych. W 2016 r. w rejonie ów-
czesnego skrzyżowania, gdzie teraz 

jest rondo, doszło do 24 zdarzeń, 
w 2017 –23, w 2018 –17, w 2019 – 18. 
W roku ubiegłym było ich tylko 9 (w 
tym 2 wypadki), a w tym roku – jak do-
tąd zaledwie 4. 

Powiat Inowrocławski także 
w tym roku prowadzi ważne inwesty-
cje drogowe. W styczniu zakończono 
inwestycję w Szarleju, dzięki czemu 
główna ulica w wiosce jest jak nowa. 
Latem zakończyła się przebudowa 
drogi Helenowo – Cieślin na odcinku 
wynoszącym blisko 3,5 km. 

- Wcześniej była wąska i znisz-
czona. Z trudem mijały się tu dwa po-
jazdy. Cieszę się, że mieszkańcy jeżdżą 
wreszcie nową, dwa razy szerszą jezd-
nią – mówi Wiesława Pawłowska, dla 
której inwestycje drogowe stanowią 
jeden z priorytetów. 

W tym roku szykują się jeszcze ro-
boty w gminach Gniewkowo, Złotniki 
Kujawskie i Inowrocław. Chodzi 
o przebudowę dróg powiatowych 
Wierzchosławice - Szadłowice na od-
cinku Skalmierowice - Szadłowice 

oraz Jaksice - Tuczno - Rybitwy na od-
cinku Jaksice - Tuczno. 

Te zadania drogowe będą w poło-
wie finansowane ze środków wła-
snych Powiatu Inowrocławskiego oraz 
otrzymanego dofinansowania. Łączny 
koszt to ponad 12 mln zł. 

Powiat Inowrocławski admini-
struje drogami o długości 535 km. Więk-
szość z nich ma nawierzchnię asfal-
tową. Oto podział na poszczególne jed-

nostki samorządowe: Inowrocław - 28 
km, Kruszwica – 113,5 km, Gmina Ino-
wrocław – 99,5 km, Janikowo – 60 km, 
Gniewkowo – 55 km, Dąbrowa Biskupia 
– 54 km, Pakość – 45,5 km, Złotniki Ku-
jawskie – 42,5 km, Rojewo - 37 km. 

- Główne szlaki komunikacyjne 
kategorii powiatowej zostały poddane 
modernizacji, dzięki której uzyskano 
poprawę bezpieczeństwa oraz lepszy 
dostęp do leżących na terenie Powiatu 

Inowrocławskiego podmiotów gospo-
darczych – podkreśla dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych Maciej Wojtysiak. 

ZDP cały czas prowadzi na powia-
towych drogach tzw. remonty cząst-
kowe. W planach są kolejne poważne 
inwestycje. Prace dokumentacyjne 
dotyczą rozbudowy dróg Czyste – Ino-
wrocław, Nowa Wieś Wielka – Pę-
chowo oraz budowy ciągu pieszo ro-
werowego w Kruszwicy i Bródzkach.

POWIATOWE DROGI CORAZ LEPSZE
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Stan dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego ulega systematycznej popra-
wie. Polepsza to stan bezpieczeństwa, a na tym zależy przecież nam wszystkim.

REKLAMA 0010572870

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

REKLAMA 0010579031

LOGISTIC
WYWÓZ ODPADÓW
TRANSPORT HDS, ROZBIÓRKI
WYNAJEM KONTENERÓW

WWW.PUHMAXICAR.PL
MAXICAR@INTERIA.COM

604-90-11-43

REKLAMA 0010468094

hanna.szoszorowska@polskapress.pl

REKLAMA 0310546462

NOTEĆ FABRYKA MASZYN 
I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, 

ODLEWNIA ŻELIWA
UL. FABRYCZNA 4, PAKOŚĆ

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
• operator CNC / tokarz • specjalista ds. sprzedaży 

• specjalista ds. zakupów • główny technolog 

• technolog odlewni

CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@notec.com.pl
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Dwa tygodnie dzielą nas 
od Dożynek Archidiece-
zjalno-Powiatowo-Gminnych, 
które odbędą się w Janikowie 
27 sierpnia. Święto plonów 
jest już mocno promowane. 

W wielu punktach miast i wsi 
naszego powiatu pojawiło się 
kilkadziesiąt banerów zapra-
szających na wydarzenie, któ-
rego gospodarzami będą Pry-

mas Polski Metropolita Gnieź-
nieński Arcybiskup Wojciech 
Polak, Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska i Bur-
mistrz Gminy i Miasta Jani-
kowo Andrzej Brzeziński. 

Uroczystości dożynkowe 
rozpoczną się mszą świętą 
w miejscowym kościele, pod-
czas której wystąpią orkiestra 
dęta i chór Pro Nobis. Następ-
nie wydarzenie przeniesie się 

na stadion, gdzie będą kon-
certy, mnóstwo atrakcyjnych 
stoisk, konkursy i wiele innych 
atrakcji, w tym darmowa gro-
chówka. 

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.

NIEDŁUGO DOŻYNKI!

DROGOWE PRACE  
Brygady Zarządu Dróg Powia-

towych w tym tygodniu 
sprzątały pasy drogowe 

w Inowrocławiu, prowadziły 
naprawy oznakowania piono-
wego, poziomego i urządzeń 

oraz zabezpieczanie ubytków 
mieszanką mineralno-asfal-

tową tzw. masą na zimno 
na drogach całego powiatu. 

ZDP prowadził także wycinkę 
zakrzaczeń, podcinkę tech-
niczną w Turzanach, sprzą-
tane były chodniki w Kłopo-

cie, Wierzchosławicach, Orło-
wie i Łącku. Naprawiane były 
też chodniki w Wierzchosła-

wicach i Orłowie. 
 

JUBILEUSZ „KONOPY” 
W drugiej połowie września II 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Konopnickiej w Inowro-

cławiu będzie świętowało 
100-lecie. W programie jest 

m.in. zwiedzanie szkoły przez 
absolwentów w towarzystwie 
obecnych uczniów, specjalna 

wystawa poświęcona pa-
tronce, koncert jubileuszowy 

czy wmurowanie „kapsuły 
czasu”. Uroczystości będą się 

odbywały pod patronatem 
Starosty Inowrocławskiego 

Wiesławy Pawłowskiej.

                          KRÓTKO

RREDAKTOR PROWADZĄCY 
 
Maciej Drabikowski  tel. 607 999 994 
drabikowskimaciej@gmail.com 
 
REKLAM A I OGŁOSZENIA  
 
Hanna Szoszorowska  tel. 668 957 252 
 
DRUK 
Oddział Poligrafia Polska Press. 

Na jutro zaplanowano 
Otwarty Spływ Kajakowy. 
Turyści na Noteć wypłyną 
z Inowrocławia, a podróż za-
kończą w Łącku (w gminie 
Pakość).  

Start przewidziano o godz. 9.00 
z Przystani Kajakowo-Żeglar-
skiej ZHR, przy ul. Poznańskiej 
w Inowrocławiu. Meta około 

godz. 18.00 na Przystani Żeglar-
skiej YKP w Łącku. 

Organizator zapewnia: ka-
jaki, kapoki, wiosła, koman-
dora spływu, zabezpieczenie 
ratownika, ciepły posiłek, 
transport z Łącka do Inowrocła-
wia oraz pogodę i wspaniałych 
współtowarzyszy spływu. 

Należy zabrać ze sobą: 
wodę do picia, kanapki, na-

krycie głowy i ramion, krem 
z filtrem, ręcznik, strój kąpie-
lowy i kurtkę przeciwdesz-
czową. 

Szczegóły i zapisy z poda-
niem imienia i nazwiska, 
wieku oraz numerem telefonu 
kontaktowego należy przesy-
łać na maila: kajaki@nadnote-
cia.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 
725 294 142.
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NOTECIĄ DO ŁĄCKA

Już w nadchodzący week-
end Powiatem Inowrocław-
skim zawładną dźwięki ka-
pel podwórkowych. Skoczną 
muzyką będzie rozbrzmie-
wało wiele miejscowości. 

W II Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel Podwórkowych weźmie 
udział 15 zespołów, w tym 
z miejscowości oddalonych 
o kilkaset kilometrów.  

Najdalej będzie miał Kar-
bon z Łęcznej (450 km) oraz 
Klawa Ferajna z Białej Podla-
skiej (430 km). 

Będą też Przemęckie Kro-
kusy, Ślymoki, Twardograje 
czy Junki z Buku – już same 

nazwy wskazują, że członko-
wie zespołów mają duże po-
czucie humoru. 

Jutro w godzinach 11.00-
18.30 zaplanowano przesłu-
chania konkursowe, a w nie-
dzielę od 16.00 w Solankach 
odbędzie się gala oraz koncert 
finałowy. 

Kapele podwórkowe wy-
stąpią także gościnnie w Jani-
kowie, Kruszwicy, Pakości 
i Mątwach. 

Festiwal organizuje Mło-
dzieżowy Dom Kultury, a bę-
dzie odbywał się on pod ho-
norowym patronatem Staro-
sty Inowrocławskiego Wie-
sławy Pawłowskiej.

PODWÓRKOWE 
GRANIE
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W Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Inowrocławiu odbył 
się drugi turnus półkolonii. 
Młodzież szykuje się już 
na trzeci, który rozpocznie 
się w poniedziałek. 

Dobiegający dziś końca turnus 
rozpoczął się tradycyjnie od po-
gadanki o bezpieczeństwie. 
Później była już zabawa. 

- Nikt nie zrobi tego lepiej 
niż zaprzyjaźnieni z naszym do-
mem kultury policjanci. Oni są 
dobrzy w te klocki. Okazuje się, 
że półkoloniści też są dobrzy 

w klocki, ale w te z Klockolandii. 
To była bardzo dobra integracja 
– informują opiekunowie. 

W programie tego tygo-
dnia znalazły się tez wyjazdy 
do Torunia i opowieść „Z ży-
cia piernika”, udział w warsz-
tatach wypieku chleba, bułe-
czek czy pizzy, a także zajęcia 
edukacyjne, podczas których 
poznawano różne substancje 
chemiczne. 

W inowrocławskim MDK 
odbędą się jeszcze dwa tur-
nusy półkolonijne. Kolejny już 
w przyszłym tygodniu.

TO JUŻ DRUGI 
TURNUS
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REKLAMA 0010582826

 SPRZEDAM
 kostkę brukową „KAMAL”

K 23 trapezy melanż kasztanowy 
i pastelowy - 14 m2  

np. na obrzeża łukowe 
 krawężniki betonowe szare 

gr. 8 cm

\ 500 353 318
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Niedaleko Złotnik Ku-
jawskich leży maleńka 
wieś z wielką historią. 
To Dźwierzchno - wieś 
niezwykła, wieś wędru-
jąca. Znana z najdawniej-
szych źródeł osada leżała 
w zupełnie innym miejscu 
niż dzisiaj - opisuje Marcin 
Woźniak.

Dawne Dźwierzchno rozło-
żone było na  kilku suchych 
kępach podmokłej, okreso-
wo zalewanej doliny Noteci. 
Dzisiaj po  starożytnej wio-
sce pozostał tylko cmentarz, 
archeologiczne ślady w  zie-
mi oraz legendy i opowieści. 

Miejsce nad rzeką, 
gdzie znajdowało się stare 
Dźwierzchno, nosi wyjątko-
we miano. To  Kolano św. 
Katarzyny. Dlaczego kolano? 
To  właśnie tutaj płynąca 
dotychczas na  północ No-

teć zmienia swój bieg, wy-
pływając z  Jeziora Mielno 
ostro zakręca w  kierunku 
zachodnim. Ten meander, 
rzeczne zakole, to  właśnie 
wspominane Kolano św. Ka-
tarzyny.

Wyjaśnijmy zatem i  dru-
gą część nazwy. Nad brze-
giem rzeki przez stulecia 
stał drewniany kościółek. 
Legendy mówią, że wzniósł 
go w końcu X w. pochodzą-
cy z  Włoch biskup krusz-
wicki Lucidus. W  1527 r. 
wzmiankowano patronkę 
świątyni, właśnie św. Kata-
rzynę, zatem to  o  jej kola-
no chodzi.

W  1898 r. kościółek 
na  wyspie rozebrano. 
W  1902 r. wzniesiono 
nowy, już murowany, ale 
w  zupełnie innym miej-
scu, niemal kilometr dalej 
i nie nad rzeką. W nowym, 
wygodnym i suchym miej-
scu osiedlili się mieszkańcy 

„nowego” Dźwierzchna. 
Dawna wieś opustoszała, 
a  pozostali tylko umarli 
na cmentarzu.

Badania archeologiczne 
prowadzone przez Muzeum 
im. Jana Kasprowicza dowo-
dzą, że  to  jedna z  najstar-
szych, czynnych nekropolii 

na  Kujawach, użytkowana 
co  najmniej od  XII/XIII 
wieku do dzisiaj.

Nie ma tam jednak sta-
rych zabytkowych pomni-
ków. To mały wiejski cmen-
tarzyk, nad którym pochyla 
się chyba najstarsza w oko-
licy sosna. 

Z  kościółkiem św. Ka-
tarzyny wiąże się jesz-
cze jedna opowieść, za-
słyszana od  niedawno 
zmarłego Grzegorza We-
bera, zasłużonego złotnic-
kiego nauczyciela i  samo-
rządowca, odkrywcy tego 
miejsca. 

Drewniany kościółek
na wyspie był malutki, tak 
niewielki, że często pisano 
o  nim „kaplica”. Legen-
da mówi, że  miał jednak 
cudowną właściwość. Pod 
jego dachem zawsze mie-
ścili się wszyscy przybyli.
Podejrzewano, że  kośció-
łek cudownie powiększa
się. W  czasie jednego z  li-
stopadowych odpustów,
w  dzień św. Katarzyny,
miejscowi chłopi postano-
wili zmierzyć się z legendą. 
Kościółek opasali łańcu-
chem, licząc że  powstrzy-
mają rozrost świątyni i  za-
częli obserwację. Przed 
odpustową sumą zaczęli 
wchodzić wierni i  kolej-
ni i  następni. Łańcuch nie 
pękł, a  w  kościele nadal
było miejsce...

Cudowne to  Dźwierzch-
no i jego łąki pełne ptactwa
i wonnych ziół. Warto je od-
wiedzić!

Dla miłośników regionu
Do końca sierpnia 
miłośnicy regionu 
i fotografowania mogą 
składać prace do kon-
kursu „Przyroda Powia-
tu Inowrocławskiego”. 
Tematyka zdjęć powinna 
dotyczyć przyrody i kra-
jobrazu.

Udział w  konkursie jest 
bezpłatny i  dobrowolny. 
Uczestnik musi przesłać 
3 zdjęcia oraz wypełnić 
i przesłać kartę zgłoszenia 
uczestnictwa.

- Tematyka dotyczy 
przyrody i  krajobrazu 
Powiatu Inowrocławskie-
go. Fotografia powinna 
przedstawiać niepowta-
rzalne, artystyczne uję-
cia, będące nawiązaniem 
do  tematyki - czytamy 
w regulaminie. 

Szczegółowe informa-
cje można otrzymać pod 
nr. tel. 52 35 92  321 oraz 
mailowo: promocja@ino-
wroclaw.powiat.pl

Patronat nad konkursem 
sprawuje Starosta Inowro-
cławski Wiesława Pawłow-
ska. 

Regulamin konkursu 
można znaleźć na  stronie 
BIP Powiatu Inowrocław-
skiego.  

Tematy biblijne  
w powiatowym muzeum 

Do końca sierpnia 
w Muzeum im. Jana 
Kasprowicza czynna 
jest wystawa „Tematy 
biblijne”. Można na niej 
podziwiać oryginalne 
litografie, rzeźby, me-
dale, serigrafie na sre-
brze i jedwabiu oraz 
wykonane na innych 
nośnikach oryginalne 
dzieła największych ar-
tystów naszych czasów 

- wszystkie inspirowane 
Biblią.

Na  wystawę składają się 
cykle: Salvador Dali - port-
folio „Paternoster”, Salva-
dor Dali - medaliony z se-
rii „Dwanaście plemion 
Izraela”, Salvador Dali 
- seria medali „Dziesięć 
Przykazań”, Salvador Dali 
- seria medali „Siedem Dni 
Stworzenia”, inne dzieła 
Salvadora Dalego, Marca 
Chagalla - cykl „Dwanaście 

plemion Izraela”, Giorgia 
de Chirico - cykl „Apoka-
lipsy św. Jana”.

Wystawa to  oniryczne, 
czasem surrealistyczne, 
czasem szokujące dzieła 
z  prywatnej francuskiej 
kolekcji autorstwa najwięk-
szych artystów XX wieku.

Muzeum im. Jana Ka-
sprowicza jest czynne 
od  wtorku do  piątku 
w  godzinach 10.00-17.00, 
a  w  soboty i  niedziele 
10.00-16.00. 

Poznaj Powiat. Bądź aktywny

O wędrującym Dźwierzchnie

FOT. AGATA MUSIALSKA
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Jedna z nagrodzonych prac w ubiegłorocznym konkursie 
przedstawiająca wieżę ciśnień w inowrocławskich Solankach. FO
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GMINA INOWROCŁAW www.gminainowroclaw.eu

Tylko do piątku 
12 sierpnia br. przyjmuje-
my zgłoszenia do udziału 
w konkursie na „Najład-
niejszy Sołecki Wieniec 
Dożynkowy” o nagrodę 
Wójta Gminy Inowrocław. 
Do tej pory przyłączenie 
się do tej dożynkowej 
rywalizacji zadeklarowało  
13 sołectw.

W  wielu z  nich trwają 
mniej bądź bardziej za-
awansowane prace przy 
wieńcu. Prace te, prowa-
dzone w  maksymalnie 
10-osobowych „grupach 
wieńcowych” (tego wy-

maga regulamin), należy 
udokumentować zdję-
ciami, które najpóźniej 
do  18 sierpnia muszą 
trafić do organizatora kon-
kursu, czyli Gminy Ino-
wrocław.

Wszystkie zgłoszone 
do  konkursu wieńce zo-
staną zaprezentowane 
podczas Dożynek Gmin-
nych Gminy Inowrocław. 
Wówczas też, tj. 20 sierp-
nia, w  Pławinie Komisja 

Konkursowa wskaże ten 
najpiękniejszy. Kryteria, 
jakimi będzie kierować się, 
dokonując wyboru zwy-
cięzcy, znajdują się w  Re-
gulaminie konkursu. 
Na uczestników rywalizacji 
czekają cenne nagrody.

Na  załączonych zdjęciach 
przedstawiamy Państwu, 
starając się nie zdradzać zbyt 
wielu szczegółów, zaawan-
sowanie prac przy wieńcu 
w  sołectwie Piotrkowice. 
Już tych kilka kadrów daje 
gwarancję powstawania 
prawdziwych dzieł.

Kartę zgłoszenia i  Re-
gulamin Konkursu znajdą 
Państwo na  stronie gmina-
inowroclaw.eu.

 FOT.  UG INOWROCŁAW

Stypendium naukowe 
Wójta Gminy

Uwaga Absolwenci. 
Centrum Usług Oświato-
wych Gminy Inowrocław 
rozpoczęło przyjmowanie 
wniosków o Stypendium 
Naukowe Wójta Gminy 
Inowrocław. Dofinan-
sowanie może wynieść 
do 600 zł przez 9 mie-
sięcy.

Aby otrzymać stypen-
dium należy spełnić poniżej 
wymienione warunki:
• stałe zamieszkanie na  te-

renie Gminy Inowrocław, 
• ukończone gimnazjum 

prowadzone przez Gminę 
Inowrocław, 

• nieprzekroczony 25. rok 
życia, 

• potwierdzone wpisa-
nie na listę studentów 
pierwszego roku studiów 
stacjonarnych szkoły 
wyższej, 

• spełnienie, co najmniej 
jednego z poniższych 
kryteriów merytorycz-
nych:

- być laureatem lub finalistą 
konkursów przedmiotowych 
lub sportowych (międzyna-
rodowych i ogólnopolskich), 
o średniej ocen na świadec-
twie ukończenia szkoły po-
nadgimnazjalnej minimum 
4,3 albo osiągnąć minimum 
80% możliwych do  uzyska-
nia punktów z przedmiotów 
obowiązkowych,

- być laureatem lub finali-
stą konkursów lub olimpiad 
przedmiotowych lub spor-
towych na szczeblu woje-
wódzkim, o średniej ocen 
na świadectwie ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej 
minimum 4,5 albo osiągnąć 
minimum 80% możliwych 
do  uzyskania punktów 
z przedmiotów obowiązko-
wych,
- osiągnąć szczególne wyni-
ki w  nauce, o  średniej ocen 
na świadectwie ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej 
minimum 4,7 albo osiągnąć 
minimum 85% możliwych do 
uzyskania punktów z przed-
miotów obowiązkowych. 

Wnioski można składać 
w siedzibie CUO (Sławęcinek 
12) do 31 października br.

Wakacje w świetlicy w Gnojnie
W świetlicy wiejskiej 
w Gnojnie najintensyw-
niejszym czasem w trak-
cie trwających wakacji był 
przełom czerwca i lipca.

Czas odpoczynku od  szkol-
nych zajęć zainaugurowano 
dużą imprezą środowisko-
wą, czyli połączonymi Dnia-
mi Matki, Dziecka i  Ojca. 
Wydarzenie uświetniły 
dzieci oraz młodzież z Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarni-
czej miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Rodzice 
natomiast zaprezentowali 
się w przedstawieniu „Czer-
wony Kapturek”. Podczas 
kolejnych spotkań bywalcy 
świetlicy w  Gnojnie m.in. 
zbierali zboże na  wieniec 
dożynkowy, piekli naleśniki, 

brali udział w  rozgrywkach 
gminnych w badmintonie.

Kilka dni później zainau-
gurowano półkolonie. Pod-
czas półkolonii była moż-
liwość spotkania z  policją, 
wysłuchania rad i  prze-
prowadzenia rozmów pod 
hasłem „Bezpieczne waka-
cje”. Świetlicę w  Gnojnie 
odwiedził także ratownik 
medyczny, przypominając 
zasady pierwszej pomocy. 
W  innym dniu świetlicza-
nie wyruszyli do Broniewic 
na... alpakoterapię.

- W  czasie półkolonii - 
relacjonuje Barbara Zięba, 
opiekun świetlicy wiej-
skiej w  Gnojnie - braliśmy 
również udział w  kursie 
samoobrony „Krav Maga”, 
a  także graliśmy w  gry 
planszowe, m.in. Uno 

i  kalambury. Był też czas 
na  wypady na  krytą pły-
walnię. Półkolonie zakoń-
czyliśmy ogniskiem.

W  końcu lipca uczestni-
cy świetlicowych spotkań 
(i  nie tylko) wzięli udział 
w  jednodniowej wyprawie 
do  Sopotu. Pogoda nad 
morzem dopisała. Wszyscy 
wracali z  podróży pełni 
pozytywnych wrażeń i  do-
brych wspomnień.

- Dziękujemy serdecznie - 
podsumowuje Barbara Zięba 
- Gminnemu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej Gminy Ino-
wrocław za dofinansowanie 
półkolonii, a  szczególnie 
Gminnej Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych. Dziękujemy także 
Kołu Gospodyń Wiejskich 
w Gnojnie oraz OSP Gnojno.

Powstają sołeckie 
dożynkowe wieńce
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www.gminakruszwica.pl  GMINA KRUSZWICA

W niedzielę (31.07) 
w ramach wydarzeń 
zaplanowanych 
w Kruszwicy pod 
nazwą „Lato w mieście” 
w amfiteatrze, przy 
licznie zgromadzonej 
publiczności, odbył 
się występ sekcji 
działających przy 
Centrum Kultury i Sportu 
„Ziemowit” w Kruszwicy 
oraz koncert zespołu 
UNU - Tribute to Perfect.

O  godzinie 21:00 wy-
stąpiła gwiazda wieczoru 
- CLEO. Jedna z  czoło-
wych wokalistek w  Polsce 
zagrała dla nas największe 
przeboje ze swojego reper-
tuaru.

A  już dziś zapraszamy 
na  kolejne wydarzenie za-
planowane w Gminie Krusz-
wica.

15 sierpnia br. w  Chełm-
cach odbędą się Dożynki 
Gminne i  Imieniny Marii. 
Gwiazdą wieczoru będzie 
Izabela Trojanowska.

Lato w mieście
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DOŻYNKI DOŻYNKI 
GMINNEGMINNE
Imieniny MariiImieniny Marii

Program uroczystości dożynkowych:
14.30  – zbiórka delegacji z sołectw z wieńcami 

przy kościele p.w. św. Katarzyny 

w Chełmcach,

15.00  – Msza Święta dziękczynna za zbiory 

w 2022 roku w kościele p.w. św. 

Katarzyny w Chełmcach,

-  przemarsz korowodu dożynkowego 

z kościoła parafi alnego na rynek 

w Chełmcach

- ceremoniał dożynkowy,

-  wręczenie wyróżnień dla 

rolników z Gminy Kruszwica,

-  występ zespołu 

folklorystycznego Kłopocianie,

-  Imieniny Marii – życzenia 

i tort dla solenizantek,

18.00  – koncert Izabeli 

Trojanowskiej z zespołem,

19.30  - koncert kapeli Górole.

Rynek w ChełmcachRynek w Chełmcach
15.08.2022 r.15.08.2022 r.

www.gniewkowo.com.pl GMINA GNIEWKOWO

Ten wyjątkowy dzień, 
5 sierpnia 2022 roku, 
z pewnością zapisze się 
w historii naszego miasta.

W  sali koncertowej MGOK-
SiR tuż przed osiemnastą 
pojawili się koneserzy, pa-
sjonaci, miłośnicy Sztuki 
na  najwyższym poziomie. 
Wydarzenie, w  którym 
wzięli udział, to  nietuzin-
kowa sprawa, a  mianowi-
cie po  wystawie oryginal-
nych grafik Pabla Picassa 
w  styczniu br., po  wysta-
wie grafik Zdzisława Bek-
sińskiego w lipcu, nadszedł 
moment, aby w  skromne 
progi naszego ośrodka kul-
tury zagościł Salvador Dalí 
w swoich grafikach, cerami-
kach, porcelanie oraz fanta-
stycznej płaskorzeźbie.

Wernisaż wystawy „Sa-
lvador Dalí w  Gniewkowie” 
przyciągnął kilkadziesiąt 
osób, które chciały obcować 
z dziełami wielkiego mistrza. 
Wystawę otworzył dyrektor 
MGOKSiR, który przybliżył 
przybyłym charakter wysta-
wy, tematykę eksponowa-
nych dzieł oraz opowiedział 

kilka ciekawych historii zwią-
zanych z ich powstaniem.

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i  Rekreacji 
przygotował dla odwiedza-
jących wystawę, na  którą 
składają się grafiki - ilustra-
cje do  wielki dzieł: Boska 
komedia (Dante Alighieri), 
Faust (Wolfgang Goethe), 
Stary człowiek i morze (Er-
nest Hemingway), Dom bez 
okien, Fantastyczne wspo-
mnienia (oba Maurice-Yves 
Sandoz), Autobiografia Be-
nvenuto Celliniego. Można 
także obejrzeć grafiki z  cy-
klu Paternoster oraz wiele 

innych, wspaniałych orygi-
nalnych prac. Dodatkowym 
i  niepowtarzalnym atutem 
tej wystawy są ceramiki 
i porcelana. Pięknie zdobio-
ne talerze ujęte w  dwóch 
cyklach - Muzy i  Flory-
styka. W  obu oczywiście 
zawarte są tak charaktery-
styczne elementy surreali-
styczne. Ciekawa historia 
wiąże się także z  prezen-
towaną ceramiką - bogato 
zdobionymi kaflami, które 
miały być budulcem basenu 
samego generała Franco, ale 
ostatecznie stały się samo-
dzielnymi dziełami sztuki.

Charakter wystawy, zgro-
madzone w  niej prace uka-
zują nam niezwykłą wszech-
stronność i  kunszt artysty. 
Drzeworyt, akwaforta, akwa-
tinta, staloryt, sucha igła, li-
tografia - taki przegląd stoso-
wanych technik graficznych 
możemy dostrzec w prezen-
towanych dziełach.

Wystawa będzie dostępna 
do  10 września br., od  po-
niedziałku do soboty, w go-
dzinach od 16 do 19. W dni 
powszednie wystawę dodat-
kowo udostępniamy na  ży-
czenie w  innych godzinach 
(pracujemy od 8 do 16).

Wystawa prac Salvadora Dalí w Gniewkowie!
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GMINA ROJEWO www.rojewo.pl

W dniu 27.07.2022 r. 
w Gminie Rojewo odbyło 
się uroczyste przekaza-
nie laptopów dla dzieci 
z rodzin pegeerowskich 

w ramach rządowego 
programu pn. „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfro-
wym – Granty PPGR”. 

Gmina Rojewo na ten cel 
uzyskała  grant w  wysoko-
ści 87,500 zł. Wsparciem ob-
jęto 35 rodzin. Na  uroczy-
stym przekazaniu laptopów 
obecni byli Poseł na  Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej 
Pan Piotr Król, Radny Po-
wiatowy Pan Marek Knop, 
Wójt Gminy Rojewo – Rafał 
Żurowski, oraz Radni i Soł-
tysi Gminy Rojewo.

Laptopy dla dzieci
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GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

Wójt Gminy Złotniki 
Kujawskie w dniu 25 
lipca 2022 r. podpisał 
umowę z Wykonawcą 
na realizację projektu 
grantowego „Cyfrowa 
Gmina – Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR, który re-
alizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata  
2014-2020 Oś Prioryte-
towa V Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności 
na zagrożenia REACT-
-EU Działanie 5.1 Roz-
wój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagro-
żenia - wysokość do-

finansowania wynosi 
157 500,00 zł.

Po  przeprowadzonym po-
stępowaniu przetargowym 
i  wyłonieniu dostawcy, za-
kupionych zostanie 61 szt. 
laptopów oraz 5 szt. table-
tów, które zgodnie z  zawar-
tą umową muszą zostać do-
starczone do Urzędu Gminy 
Złotniki Kujawskie w  ciągu 
50 dni, licząc od dnia podpi-
sania umowy z Wykonawcą.

Po  otrzymaniu sprzętu 
będziemy kontaktować się 
z  wnioskodawcami w  celu 
ustalenia warunków zawar-
cia umowy i innych kwestii 
związanych z  monitorowa-
niem sprzętu, dlatego je-
żeli od  momentu złożenia 
wniosku uległy jakieś dane 
wnioskodawców, takie jak 
adres korespondencyjny czy 
numer telefonu, prosimy 
o ich aktualizacje. 

Teren znajdujący się 
w miejscowości Leszcze, 
gmina Złotniki Kujaw-
skie, gdzie powstaje 
budynek mieszkalny,  
to jeszcze plac budo-
wy, ale już teraz widać, 
że prace związane z jego 
budową postępują.

Od  12 lipca 2022 r., kiedy 
nastąpiło przekazanie placu 
budowy, teren został przy-
gotowany pod budowę ww. 

budynku, tj. ogrodzono te-
ren, wyburzono budynek 
gospodarczy, dokonano 
wycinki drzew, a  także do-
konano wykopów pod ławy 
fundamentowe. Aktualnie
trwają prace nad ich wyle-
waniem. 

Głównym wykonawcą
zadania jest Firma Usłu-
gowo- Produkcyjno- Han-
dlowa Wik tor Słowiń ski 
z  siedzibą w  Trzemesz nie,
termin zakończenia inwe-
stycji 16 miesięcy od  dnia
zawarcia umowy.

Umowa podpisana Budowa budynku 
komunalnego w Leszczach
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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



07PIĄTEK, 12 SIERPNIA 2022 
EXPRESS BYDGOSKI

PIĄTEK, 12 SIERPNIA 2022 77

REKLAMA 0010580235

www.dabrowabiskupia.pl GMINA DĄBROWA BISKUPIA

P. MICHALAK

Integracja osób niepełno-
sprawnych ze środowi-
skiem, nie tylko lokalnym, 
jest bardzo ważnym 
elementem rehabilitacji. 

To  sposób na  promowa-
nie równych szans w życiu 
społecznym, a także pozy-
tywnego wizerunku osoby 
niepełnosprawnej. Pozwa-
la również na  budowanie 
zaufania oraz tworzenie 
atmosfery, w  której każdy 
może czuć się bezpiecznie. 
Ponadto zapobiega różnym 
formom dyskryminacji, 
na  którą narażone są czę-
sto osoby niepełnospraw-
ne.

W ramach integracyjnych 
wakacji pracownikom pla-
cówki udało się zorganizo-
wać szereg ciekawych i wy-
jątkowych spotkań. Podczas 
jednego z  nich Uczestnicy 
spotkali się z  osobami wy-
jątkowymi, osobami bar-
dzo odważnymi, osobami, 
które zasługują na  godną 
pochwałę, osobami, któ-
rych trud, zaangażowanie 

i  poświęcenie są wzorem 
do  naśladowania. Tymi 
osobami byli Druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w  Dąbrowie Biskupiej. 
Podczas spotkania Uczest-
nicy mieli przyjemność 
obejrzeć pokaz umiejętno-
ści strażackich oraz zapo-
znać się ze sprzętem i samą 
pracą strażaka.

Podczas kolejnego spo-
tkania ŚDS gościł Patrol 
Saperski z 2 Pułku Inżynie-
ryjnego im. gen. Jakuba Ja-
sińskiego w  Inowrocławiu. 
Celem spotkania były zaję-
cia profilaktyczne na temat 
zagrożeń związanych z nie-

wypałami i  niewybucha-
mi. Była to  również okazja 
do  zapoznania się z  zawo-
dem sapera oraz sprzętem 
wykorzystywanym w  służ-
bie wojskowej.

Zaproszenie ośrodka 
przyjęli także seniorzy 
z  Chóru „RETRO”, który 
działa przy Domu Kultury 
w  Zakrzewie. Utwory wy-
śpiewywane przy akom-
paniamencie akordeonu 
jak zawsze trafiają do  serc 
naszych Uczestników, 
a  ta  forma terapii i  inte-
gracji jest jedną z  ważniej-
szych, które realizujemy 
w naszym Domu.

Zorganizowano również 
wakacyjne Spotkanie z  Ro-
dzinami i  Opiekunami 
Uczestników, podczas któ-
rego Uczestnicy mieli oka-
zję do  zaprezentowania się 
przed Najbliższymi swoimi 
zdolnościami wokalno-ar-
tystycznymi. Były i  tańce, 
i  śpiew, a  także rozmowy 
o  planach zarówno na  tę 
niedaleką, jak i  tę dalszą 
przyszłość.

Gościliśmy też Kabaret 
Seniorów „Byle do  Setki”, 
który działa przy Domu 
Kultury w  Zakrzewie. Jak 
zwykle cudownie się bawi-
liśmy podczas zaprezento-
wanego występu artystycz-
nego. Było dużo śmiechu, 
pozytywnej energii, tańce, 
hulańce i  muzyka, która 
zawsze trafia do  naszych 
serc naszych podopiecz-
nych.

W  lipcu zrealizowaliśmy 
również coroczny projekt 
„Wakacje z  Humorem”, 
czyli cykl spotkań integra-
cyjnych z  nutą dobrego 
humoru. Tegoroczne spo-
tkanie odbyło się po  raz 
pierwszy w  Leśniczówce 
w  Balczewie. Wspólnie 

z  ŚDS w  Kruszwicy, ŚDS 
w  Gniewkowie, ŚDS w  Ża-
linowie oraz DPS w Parcha-
niu przepełnieni pozytywną 
energią tańcowaliśmy, pie-
kliśmy kiełbaski na ognisku 
oraz śmialiśmy się do  woli 
podczas prezentowanych 
występów artystycznych. 
Odwiedzili nas również 
pracownicy Nadleśnictwa 
Gniewkowo wraz z  panią 
policjant i  psem o  imieniu 
Jogi.

Integracja to  również 
wyjazdy na  siłownię 
do  Inowrocławia, aby brać 
udział w  zajęciach z  kine-
zyterapii pod okiem trene-
ra personalnego, zajęcia 
z  aquaterapii w  Wodnym 
Parku w  Inowrocławiu, 
zajęcia z  hipoterapii u  p. 
Anity w  Parchankach, al-
pakoterapia, która w  po-
zytywny sposób motywuje 
do  działania, wpływając 
na  rozwój sfery emocjo-
nalnej i  poznawczej oraz 
poprawę samopoczucia 
oraz trening budżetowy 
w  praktyce, czyli wyjazdy 
do  sklepów, aby wykorzy-
stać umiejętności zdobyte 
podczas zajęć w praktyce.

 
W  ramach integracji wy-
jeżdżaliśmy również do za-
przyjaźnionych placówek,
aby wziąć udział m.in.
w VII Janikowskiej zaDysz-
ce, spotkaniu z  piosenką 
karaoke „PRL-owskie hity
na  prywatkę” w  Gniewko-
wie, VI Festiwalu Piosenki 
Turystycznej dla Osób Nie-
pełnosprawnych Więcbork
2022 pt. „Na  żołnierską 
nutę”, konkursie „Letnia
impresja do  tekstu pio-
senki „Dmuchawce, lataw-
ce, wiatr, daleko z  betonu 
świat” w  Strzelnie czy też 
XX Olimpiadzie Sportowej
Środowiskowych Domów
Samopomocy Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego
Nowa Wieś Wielka 2022.

Atrakcji integracyj-
nych mamy co  niemiara,
a  do  końca wakacji po-
zostało trochę czasu, więc
będzie się jeszcze ciekawie
działo w  naszym Domu. 
A  to  wszystko po  to, aby 
proces rehabilitacji naszych
Uczestników przebiegał
w  skuteczny sposób i  po-
zwolił Im na szybki powrót
do pełnej sprawności.

Integracyjne WAKACJE w ŚDS w Wonorzu
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od 12 do 18 sierpnia

 poniedziałek, 15 sierpnia

04.20  Legenda Longwood 
- film fabularny, Holandia/
Irlandia/Niemcy 2014, reż. Lisa 
Mulcahy, wyk. Lucy Morton, 
Thekla Reuten, Fiona Glascott

06.00  Sanktuarium - dokument
07.00  Msza święta 
08.00  Homo Peregrinus - dokument
08.40  Krzyżacy - film fabularny, 

Polska 1960, reż. Aleksander 
Ford, wyk. Mieczysław Kalenik, 
Andrzej Szalawski, Grażyna 
Staniszewska

11.40  Święto Wojska Polskiego 2022 
- transmisja uroczystości - info

13.00  Wojna światów - dokument
14.20  Polskie jednostki specjalne. 

Formoza - komandosi morscy 
- dokument

15.20  Wyjście awaryjne 
- film fabularny, Polska 1982, 
reż. Roman Załuski, wyk. 
Bożena Dykiel, Jerzy Michotek, 
Maria Gładkowska

17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
18.00  Jasna Strona Mocy. Festiwal 

Muzyki Chrześcijańskiej (3) 
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Koncert piosenki wojskowej 

państw NATO 
- muzyka, Polska 2022

22.55  1920 Bitwa Warszawska 
- film fabularny, Polska 2011, 
reż. Jerzy Hoffman, wyk. Borys 
Szyc, Natasza Urbańska, Daniel 
Olbrychski

01.00  A psa biorę ja - film fabularny, 
USA 2016, reż. Huck Botko, 
wyk. Alicia Silverstone, Ryan 
Kwanten, Randall Batinkoff

02.40  Film fabularny 
04.05  Sfora (1) - serial
05.05  Przerwa w nadawaniu

06.15  Podróż za jeden uśmiech 
- film fabularny, Polska 1972, 
reż. Stanisław Jędryka, wyk. 
Henryk Gołębiewski, Filip 
Łobodziński, Alina Janowska

07.55  Pytanie na śniadanie 
11.35  Janosik - film fabularny, Polska 

1974, reż. Jerzy Passendorfer, 
wyk. Marek Perepeczko, Ewa 
Lemańska, Bogusz Bilewski

14.00  Familiada - rozrywka
14.30  Koło fortuny - rozrywka
15.05  Szansa na sukces. Opole 2022 

(2) - rozrywka
16.05  Francuski pocałunek 

- film fabularny, Wielka
 Brytania/USA 1995, 
reż. Lawrence Kasdan, 
wyk. Meg Ryan, Kevin Kline, 
Timothy Hutton

18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (101) - serial
19.35  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki (3) 
- muzyka, Polska 2022

20.00  Sport: Mistrzostwa Europejskie 
w Monachium 
- relacja, Niemcy 2022

22.45  Księga miłości - film fabularny, 
USA 2016, reż. Bill Purple, 
wyk. Jason Sudeikis, Maisie 
Williams, Jessica Biel

00.40  Moja wielka grecka wycieczka 
- film fabularny, USA/Hiszpania 
2009, reż. Donald Petrie, wyk. 
Nia Vardalos, Richard Dreyfuss, 
Alexis Georgoulis

02.20  Nasz najlepszy rok 
- film fabularny, Francja 2017, 
reż. Cédric Klapisch, 
wyk. Pio Marmaï, Ana 
Girardot, François Civil

04.15  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.10  #Jestem M. Misfit 

- film fabularny, Polska 2019, 
reż. Marcin Ziębiński

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

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

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

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

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Niezniszczalni 2 - film fabu-

larny, USA/Niemcy/Bułgaria/
Chiny 2012, reż. Simon West, 
wyk. Sylvester Stallone

22.15  PolandJa - film fabularny, 
Polska 2017, reż. Cyprian 
T. Olencki, wyk. Jacek Beler

00.40  Lara Croft: Tomb Raider: 
Kolebka życia - film fabularny, 
USA/Niemcy/Japonia/Wielka 
Brytania/Hongkong 2003, reż. 
Jan de Bont, wyk. Angelina 
Jolie, Gerard Butler

03.05  Świat według Kiepskich (189) 
- serial

03.50  Świat według Kiepskich (225) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.20  Uwaga! - info
05.35  Nowa Maja w ogrodzie - info
06.00  Akademia ogrodnika - info
06.10  Ukryta prawda (1274) - serial
07.05  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.05  Psy i koty: Odwet Kitty 

- film fabularny, USA/Australia 
2010, reż. Brad Peyton

09.50  Johnny English: reaktywacja 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA/Francja 2011, 
reż. Oliver Parker

12.00  Chiński zodiak 
- film fabularny, Hongkong/
Chiny 2012, reż. Jackie Chan

14.20  Łowca i Królowa Lodu 
- film fabularny, USA/Chiny 
2016, reż. Cedric Nicolas-Troy-
an, wyk. Chris Hemsworth, 
Charlize Theron, Emily Blunt

16.45  Sing - film fabularny, USA/
Japonia 2016, reż. Garth Jen-
nings, Christophe Lourdelet, 
wyk. Matthew McConaughey, 
Reese Witherspoon

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Sahara - film fabularny, Wielka 

Brytania/USA/Hiszpania/
Niemcy/Francja 2005, 
reż. Breck Eisner, wyk. Penélo-
pe Cruz, Steve Zahn, Matthew 
McConaughey

22.45  Nadciąga tornado - film 
fabularny, USA 2014, reż. 
Steven Quale, wyk. Richard 
Armitage, Sarah Wayne Callies

00.25  Ślub od pierwszego wejrzenia
01.35  Ślub od pierwszego wejrzenia
02.35  Co za tydzień - info
03.15  Wewnętrzny wróg (8) - serial
04.20  Uwaga! - info
04.40  Noc magii - rozrywka

 niedziela, 14 sierpnia

04.40  Klan (4002) - serial
05.05  Sprawa dla reportera 
06.00  Słownik polsko@polski
06.25  Wojsko-polskie.pl (213) 
06.50  Słowo na niedzielę - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.05  Weterynarze z sercem (133) 
09.45  Więcej niż solidarni (6) 
10.00  Transmisja mszy świętej 
11.35  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Więcej niż solidarni (7) 
13.15  Szpiedzy wśród zwierząt (3) 
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Przyrodnik na tropie (39) 
14.50  Ojciec Mateusz (340) - serial
15.40  Jan Serce (6) - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Wojenne dziewczyny (32) 

- serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.15  Bolivar (59) - serial
21.15  A psa biorę ja - film fabularny, 

USA 2016, reż. Huck Botko, 
wyk. Alicia Silverstone, Ryan 
Kwanten, Randall Batinkoff

23.00  Medicus - film fabularny, 
Niemcy 2013, reż. Philipp 
Stölzl, wyk. Stellan Skarsgård, 
Tom Payne, Olivier Martinez

01.40  Siedmiu wspaniałych 
- film fabularny, USA/Australia 
2016, reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Denzel Washington, Chris 
Pratt, Ethan Hawke

03.55  Z pamięci - publicystyka
04.00  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2633) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2634) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2635) - serial
07.00  M jak miłość (1661) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie
11.35  Polska od kuchni - Miss 

Wdzięku (2) - dokument
12.10  Bella i Sebastian II 

- film fabularny, Francja 2015, 
reż. Christian Duguay, wyk. 
Félix Bossuet, Tchéky Karyo, 
Thierry Neuvic

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

- rozrywka
16.15  Big Music Quiz (4) - rozrywka
17.05  Lajk! - info
17.25  Rodzinka.pl (270) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.50  Na sygnale (376) - serial
19.25  Na sygnale (377) - serial
20.00  Koncert - muzyka 2022
21.30  Moja wielka grecka wycieczka 

- film fabularny, USA/Hiszpania 
2009, reż. Donald Petrie, wyk. 
Nia Vardalos, Richard Dreyfuss, 
Alexis Georgoulis

23.15  Nasz najlepszy rok 
- film fabularny, Francja 2017, 
reż. Cédric Klapisch, wyk. Pio 
Marmaï, Ana Girardot

01.20  Francuski pocałunek - film 
fabularny, Wielka Brytania/
USA 1995, reż. Lawrence 
Kasdan, wyk. Meg Ryan

03.20  Zderzenie - film fabularny, 
Niemcy/Wielka Brytania/USA/
Chiny 2016, reż. Eran Creevy, 
wyk. Felicity Jones, Anthony 
Hopkins, Ben Kingsley

05.10  Rodzinka.pl - serial
05.40  Rodzinka.pl - serial
06.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.00  Pingwiny z Madagaskaru: 

Misja świąteczna 
- film fabularny, USA 2005, 
reż. Gary Trousdale

09.25  Fałszywa dwunastka 2 
- film fabularny, USA/Kanada 
2005, reż. Adam Shankman, 
wyk. Steve Martin, Bonnie 
Hunt, Piper Perabo

11.25  Dr Dolittle 2 - film fabularny, 
USA 2001, reż. Steve Carr, wyk. 
Eddie Murphy, Kristen Wilson

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

15.05  Lara Croft: Tomb Raider: 
Kolebka życia - film fabularny, 
USA/Niemcy/Japonia/Wielka 
Brytania/Hongkong 2003, 
reż. Jan de Bont, wyk. Angelina 
Jolie, Gerard Butler

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 - rozrywka
22.10  Policja zastępcza 

- film fabularny, USA 2010, reż. 
Adam McKay, wyk. Will Ferrell, 
Mark Wahlberg, Eva Mendes

00.45  Tron: Dziedzictwo 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Joseph Kosinski, wyk. 
Jeff Bridges, Garrett Hedlund, 
Olivia Wilde

03.20  Świat według Kiepskich (198) 
- serial

03.55  Świat według Kiepskich (196) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.15  Uwaga! - info
05.35  Ukryta prawda (912) - 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
12.30  Co za tydzień - info
13.10  Mask Singer - rozrywka
14.35  Johnny English 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Francja/USA 2003, 
reż. Peter Howitt, wyk. Rowan 
Atkinson, John Malkovich

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

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kronika Speedway Grand Prix
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Łowca i Królowa Lodu - film 

fabularny, USA/Chiny 2016, 
reż. Cedric Nicolas-Troyan, 
wyk. Chris Hemsworth, 
Charlize Theron, Emily Blunt

22.25  Nocne życie - film fabularny, 
USA 2016, reż. Ben Affleck, 
wyk. Ben Affleck, Brendan 
Gleeson, Remo Girone

01.00  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

02.05  Uwaga! - info
02.25  Noc magii - rozrywka
03.45  Kto was tak urządził? 
04.15  Kto was tak urządził? 
04.45  Kto was tak urządził? 

 sobota, 13 sierpnia

05.10  Klan (4000, 4001) - 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 (213) 

- dokument
08.45  Pełnosprawni - magazyn
09.15  Sprawa dla reportera 
10.20  Teleskop Hubble’a i cuda 

wszechświata - dokument
11.25  Rolnik szuka żony - rozrywka
12.25  Szlachetna rasa 

- film fabularny, USA 1966, 
reż. Andrew V. McLaglen, 
wyk. James Stewart, Maureen 
O’Hara, Brian Keith

14.05  Z pamięci - publicystyka
14.20  Okrasa łamie przepisy - info
14.45  Komisarz Alex (209) - serial
15.40  Jan Serce (5) - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Wojenne dziewczyny (31) 

- serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Bolivar (58) - serial
21.30  Siedmiu wspaniałych - film 

fabularny, USA/Australia 2016, 
reż. Antoine Fuqua, wyk. 
Denzel Washington, Chris 
Pratt, Ethan Hawke

23.55  Śmietanka towarzyska - film 
fabularny, USA 2016, reż. 
Woody Allen, wyk. Jesse 
Eisenberg, Kristen Stewart

01.40  Medicus - film fabularny, 
Niemcy 2013, reż. Philipp 
Stölzl, wyk. Stellan Skarsgård

04.15  Z pamięci (292) - publicystyka
04.20  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2631) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2632) - serial
07.00  M jak miłość (1660) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.25  Rodzinny ekspres - info
12.05  Rocca zmienia świat 

- film fabularny, Niemcy 2019, 
reż. Katja Benrath, wyk. Luna 
Maxeiner, Barbara Sukowa, 
Fahri Yardim

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

- rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (848) - serial
17.20  Smaki świata po iberyjsku 
17.45  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Postaw na milion - rozrywka
19.35  Lajk! - info
20.00  Program rozrywkowy 
21.05  Program rozrywkowy 
22.10  Hity wszech czasów 

- muzyka, Polska 2022
23.15  Zderzenie 

- film fabularny, Niemcy/
Wielka Brytania/USA/Chiny 
2016, reż. Eran Creevy, wyk. 
Felicity Jones, Anthony 
Hopkins, Ben Kingsley

01.05  Z podniesionym czołem II: 
Odwet - film fabularny, USA 
2007, reż. Tripp Reed, wyk. 
Kevin Sorbo, Richard Dillard, 
Gail Cronauer

02.50  Dziewczyna z sąsiedztwa 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Luke Greenfield, wyk. 
Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, 
Timothy Olyphant

04.50  Rodzinka.pl - serial
05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.30  Luis i obcy 

- film fabularny, Niemcy/
Luksemburg/Dania 2018, 
reż. Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein, Sean 
McCormack, wyk. Callum 
Maloney, Dermot Magennis, 
Ian Coppinger

10.10  Ewa gotuje - info
10.40  Bogate dzieciaki bez kasy 

- rozrywka
11.40  Bogaty dom - biedny dom 

(62) - dokument
12.45  Górale (3, 4) - dokument
13.45  Drwale i inne opowieści Biesz-

czadu (103, 104) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (88, 89, 90, 91) 

- dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (257, 258) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Festiwal Weselnych Przebojów 

- Mrągowo 2022 (3) 
- muzyka, Polska 2022

22.40  Tron: Dziedzictwo 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Joseph Kosinski, 
wyk. Jeff Bridges, Garrett 
Hedlund, Olivia Wilde

01.10  Lot Feniksa 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. John Moore, wyk. Dennis 
Quaid, Tyrese Gibson, Giovanni 
Ribisi

03.35  Świat według Kiepskich (208) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.30  Uwaga! - info
05.45  Ukryta prawda (911) - serial
06.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.30  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
08.25  Kobieta na krańcu świata 

- dokument
09.00  Dzień dobry wakacje - info
11.30  Na Wspólnej (3471, 3472, 

3473, 3474) - 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
19.30  Raport Speedway Grand Prix 

(6) - magazyn, Polska 2022
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Władcy umysłów - film fabu-

larny, USA 2011, reż. George 
Nolfi, wyk. Matt Damon, Emily 
Blunt, Terence Stamp

22.25  Czas na miłość - film fabularny, 
Wielka Brytania 2013, reż. 
Richard Curtis, wyk. Domhnall 
Gleeson, Rachel McAdams, Bill 
Nighy

00.50  Nieznajomi: Ofiarowanie 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2018, reż. Johannes 
Roberts, wyk. Christina 
Hendricks, Martin Henderson, 
Bailee Madison

02.35  Noc magii (1093) - rozrywka
04.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 piątek, 12 sierpnia

05.10  Przysięga (694) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (80) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (18) - serial
09.35  Komisarz Alex (20) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (274) - serial
11.25  Okrasa łamie przepisy - info
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Kraina Dalekiej Północy (2) 

- serial
14.00  Wspaniałe stulecie (81) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (695) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (30) 

- serial
18.50  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Bolivar (56, 57) - serial
22.30  Szpieg, który mnie kochał

 - film fabularny, Wielka 
Brytania 1977, reż. Lewis 
Gilbert, wyk. Roger Moore

00.45  Lato w stadninie - film 
fabularny, Niemcy 2019, reż. 
Sharon Von Wietersheim, wyk. 
Leia Holtwick, Laura Berlin

02.35  Śmietanka towarzyska 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Woody Allen, wyk. Jesse 
Eisenberg, Kristen Stewart, 
Steve Carell

04.15  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(44) - serial

04.55  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (187) - serial
05.30  M jak miłość (1592) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 

- dyskusja
06.55  Rodzinka.pl (154) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.20  Polska od kuchni - Miss 

Wdzięku (1) - dokument
11.50  Złotopolscy (69) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (99) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (233) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(25) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (34) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (100) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2635) - serial
20.10  Postaw na milion - rozrywka
21.10  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki 
- muzyka, Polska 2022

22.15  Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna trasa Dwójki (12) 
- muzyka, Polska 2022

23.25  Dziewczyna z sąsiedztwa 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Luke Greenfield, wyk. 
Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, 
Timothy Olyphant

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

03.35  Lekarka z rajskiej wyspy. 
Tajemnica - serial

05.05  Rodzinka.pl (149) - serial
05.35  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (213) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (214) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (224) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1092) - serial
11.40  Gliniarze (295) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (948) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1074) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (578) - serial
17.40  Sekrety rodziny (284) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Festiwal Weselnych Przebojów 

- Mrągowo 2022 
- muzyka, Polska 2022

23.20  X-Men Geneza: Wolverine 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2009, reż. Gavin 
Hood, wyk. Hugh Jackman, 
Ryan Reynolds, Liev Schreiber

01.50  Nigdy w życiu! 
- film fabularny, Polska 2004, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Danuta Stenka, Joanna 
Brodzik, Jan Frycz

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

06.05  Uwaga! - info
06.20  Na Wspólnej (3474) - serial
06.50  Milionerzy - rozrywka
07.20  Bunt (35) - serial
07.55  Tajemnice miłości (48) - serial
09.00  Ten moment (8) - serial
09.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
10.40  Ukryta prawda (1273) - serial
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1105) - serial
12.55  Tajemnice miłości (49) - serial
14.00  Ukryta prawda (1274) - serial
15.05  Ukryta prawda (1067) - serial
16.10  Ten moment (9) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1106) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  Szybcy i wściekli VI 

- film fabularny, USA/Japonia/
Hiszpania/Wielka Brytania 
2013, reż. Justin Lin, 
wyk. Vin Diesel, Paul Walker, 
Dwayne Johnson

22.45  Wilkołak 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Joe Johnston, wyk. Benicio 
del Toro, Anthony Hopkins, 
Emily Blunt

00.55  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2021

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

- rozrywka
04.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

z najlepszy rok
film ,

, wyk. Pio
Marmaï, Ana Girardot

Alexis Georgoulis
15 Na 

 miłość - film fabularny,
Wielka Bryt

nall
McAdams, Bill

Nighy

, Terence Stam
 Czas na miłość - film  

czyna z sąsiedztwa
film fabu

Cuthbert,
Timothy Olyphant

25 Pułkownik Kw

muzyka, Polska 202
5  Dziew 
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od 12 do 18 sierpnia

 czwartek, 18 sierpnia

05.10  Przysięga (697) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (83) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Dobre historie - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (21) - serial
09.40  Komisarz Alex (23) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (277) - serial
11.30  Leśniczówka (578) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  To się opłaca - info
13.00  Łąka - raj utracony - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (84) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (698) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (35) 

- 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 (579) - serial
21.05  Bolivar (62) - serial
21.55  Sprawa dla reportera 
22.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.35  Magazyn kryminalny 997 
00.25  Fritz Bauer kontra państwo 

- film fabularny, Niemcy 
2015, reż. Lars Kraume, wyk. 
Burghart Klaußner, Ronald 
Zehrfeld, Lilith Stangenberg

02.20  Glina (22) - serial
03.15  Glina (23) - serial
04.15  Magazyn śledczy Anity Gargas
04.40  Notacje (327) - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (190) - serial
05.30  M jak miłość (1595) - serial
06.20  Smaki świata po iberyjsku 
06.55  Rodzinka.pl (157) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Magazyn ekumeniczny - info
11.50  Złotopolscy (74) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (103) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (236) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(28) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (37) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (104) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2638) 

- serial
20.10  Sport: Mistrzostwa Europejskie 

w Monachium 
- relacja, Niemcy 2022

22.45  Wyrok za prawdę 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. Michael Cuesta, 
wyk. Jeremy Renner, 
Rosemarie DeWitt, Ray Liotta

00.50  Odwróceni zakochani 
- film fabularny, 
Kanada/Francja 2012, 
reż. Juan Solanas, 
wyk. Jim Sturgess, Kirsten 
Dunst, Timothy Spall

02.50  Gomorra (24) - serial
03.50  Rodzinka.pl - serial
04.25  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (219) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (220) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (227) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1095) - serial
11.40  Gliniarze (298) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (951) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1077) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (581) - serial
17.40  Sekrety rodziny (287) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  7 rzeczy, których nie wiecie 

o facetach - film fabularny, 
Polska 2016, reż. Kinga 
Lewińska, wyk. Zbigniew 
Zamachowski, Maciej Zako-
ścielny, Mikołaj Roznerski

22.45  Księżniczka i żołnierz 
- film fabularny, USA 2001,
 reż. Mike Robe, wyk. 
Mark-Paul Gosselaar, Marisol 
Nichols, Keith Robinson

00.25  Swingersi 
- film fabularny, Polska/
Łotwa 2020, reż. Andrejs Ekis, 
wyk. Michał Koterski, Antoni 
Królikowski

02.40  Zgon na pogrzebie 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Neil LaBute, wyk. Keith 
David, Loretta Devine, Peter 
Dinklage

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1276) - serial
07.05  Tajemnice miłości (51) - serial
08.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
09.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1108) - serial
12.55  Tajemnice miłości (52) - serial
14.00  Ukryta prawda (1277) - serial
15.05  Ukryta prawda (1070) - serial
16.10  Ten moment (12) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1109) - serial
18.55  Top of the Top Sopot Festival 
19.00  Fakty
19.35  Top of the Top Sopot Festival 
19.40  Sport - wiadomości sportowe
19.50  Pogoda
19.55  Top of the Top Sopot Festival 
20.00  Top of the Top Sopot Festival 
22.00  Top of the Top Sopot Festival 
23.35  Szybcy i wściekli VI 

- film fabularny, USA/Japonia/
Hiszpania/Wielka Brytania 
2013, reż. Justin Lin, 
wyk. Vin Diesel, Paul Walker, 
Dwayne Johnson

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

- rozrywka
04.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 środa, 17 sierpnia

05.10  Przysięga (696) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (82) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (20) - serial
09.40  Komisarz Alex (22) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (276) - serial
11.30  Leśniczówka (577) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.50  Łosie z Matsalu - dzikie olbrzy-

my znad Bałtyku - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (83) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (697) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (34) 

- serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (578) - serial
21.05  Bolivar (61) - serial
22.00  Ekstradycja - serial
23.10  Ukraińcy (8) - dokument
00.00  Zaginiona bez śladu - film 

fabularny, Kanada 2019, reż. 
Thomas Michael, wyk. Kate 
Drummond, Rya Kihlstedt

01.45  Witamy u Hartmannów 
- film fabularny, Niemcy 2016, 
reż. Simon Verhoeven, 
wyk. Senta Berger

03.50  Wojsko-polskie.pl (213) 
- dokument

04.25  Film dokumentalny 
04.50  Notacje (477) - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (189) - serial
05.35  M jak miłość (1594) - serial
06.25  Czym jest Talmud? 

- dokument
06.55  Rodzinka.pl (156) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (72) - serial
11.50  Złotopolscy (73) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (102) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (235) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(27) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (36) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (103) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2637) 

- serial
20.10  Sport: Mistrzostwa Europejskie 

w Monachium 
- relacja, Niemcy 2022

22.45  Lekarka z rajskiej wyspy. 
Decyzja - serial

00.30  Medyceusze - władcy Florencji 
(7) - serial

01.40  Książę Filip, mąż królowej 
- dokument

02.50  Hongkong. Rebelia 
- dokument

03.55  Archiwista (11) - serial
04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (217) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (218) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (226) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1094) - serial
11.40  Gliniarze (297) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (950) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1076) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (580) - serial
17.40  Sekrety rodziny (286) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Swingersi 

- film fabularny, Polska/
Łotwa 2020, reż. Andrejs 
Ekis, wyk. Michał Koterski, 
Antoni Królikowski, Barbara 
Kurdej-Szatan

22.05  Wieczny student 3 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Harvey Glazer, 
wyk. Jonathan Bennett, Kristin 
Cavallari, Kurt Fuller

00.15  Jack Reacher: Jednym strzałem 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Christopher McQuarrie, 
wyk. Tom Cruise, Rosamund 
Pike, Richard Jenkins

03.05  Świat według Kiepskich (199) 
- serial

03.50  Świat według Kiepskich (193) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

06.00  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (1275) 

- serial
07.05  Tajemnice miłości (50) 

- serial
08.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
09.00  Dzień Dobry TVN - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1107) - serial
12.55  Tajemnice miłości (51) 

- serial
14.00  Ukryta prawda (1276) - serial
15.05  Ukryta prawda (1069) - serial
16.10  Ten moment (11) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1108) - serial
18.55  Top of the Top Sopot Festival 
19.00  Fakty
19.35  Top of the Top Sopot Festival 
19.40  Sport - wiadomości sportowe
19.50  Pogoda
19.55  Top of the Top Sopot Festival 
20.00  Top of the Top Sopot Festival 
22.00  Top of the Top Sopot Festival 
23.35  Druhny 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Paul Feig, wyk. Kristen 
Wiig, Maya Rudolph, 
Rose Byrne

02.15  Wewnętrzny wróg (8) - serial
03.15  Noc magii - rozrywka
04.40  Uwaga! - info
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 16 sierpnia

05.15  Przysięga (695) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (81) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (19) - serial
09.35  Komisarz Alex (21) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (275) - serial
11.30  Leśniczówka (576) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Letnie dni - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (82) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (696) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Wojenne dziewczyny (33) 

- 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 (577) - serial
21.05  Bolivar (60) - serial
22.00  Ekstradycja - serial
23.05  Ocaleni (9) 

- talk show, Polska 2018
00.10  Komando Foki - film fabularny, 

USA 1990, reż. Lewis Teague, 
wyk. Charlie Sheen, Michael 
Biehn, Joanne Whalley

02.15  Święci i żołnierze: Ludzie 
nieważni - film fabularny, 
USA 2014, reż. Ryan Little, 
wyk. Bart Johnson, Adam 
Gregory, Matthew Meese

04.00  Film dokumentalny
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (188) - serial
05.30  M jak miłość (1593) - serial
06.25  Matka Miłosierdzia 

- dokument
06.55  Rodzinka.pl (155) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Złotopolscy (70) - serial
11.50  Złotopolscy (71) - serial
12.20  Zranione ptaki (100) - serial
13.15  Zranione ptaki (101) - serial
14.05  Va banque (186) - rozrywka
14.35  Na sygnale (234) - serial
15.10  Wydział kryminalny Kitzbühel 

(26) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Zakazany owoc (35) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (102) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2636) - serial
20.10  Sport: Mistrzostwa Europejskie 

w Monachium 
- relacja, Niemcy 2022

22.45  Odwróceni zakochani 
- film fabularny, Kanada/
Francja 2012, reż. Juan Sola-
nas, wyk. Jim Sturgess, Kirsten 
Dunst, Timothy Spall

00.45  To jest spotkanie pożegnalne 
- dokument

01.55  Księga miłości 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Bill Purple, wyk. Jason 
Sudeikis, Maisie Williams, 
Jessica Biel

03.55  Księga morza - dokument

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (215) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (216) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (225) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1093) - serial
11.40  Gliniarze (296) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (949) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1075) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (579) - serial
17.40  Sekrety rodziny (285) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Jack Reacher: Jednym strzałem 

- film fabularny, USA 2012, 
reż. Christopher McQuarrie, 
wyk. Tom Cruise, Rosamund 
Pike, Richard Jenkins

22.55  John Rambo 
- film fabularny, Niemcy/USA/
Tajlandia 2008, reż. Sylvester 
Stallone, wyk. Sylvester Stallo-
ne, Julie Benz, Paul Schulze

00.55  Niezniszczalni 2 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Bułgaria/Chiny 2012, reż. 
Simon West, wyk. Sylvester 
Stallone, Jason Statham, Jet Li

03.05  Świat według Kiepskich (215) 
- serial

03.55  Świat według Kiepskich (183) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.55  Uwaga! - info
06.10  Ukryta prawda (913) - serial
07.05  Tajemnice miłości (49) - serial
08.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
09.00  Dzień Dobry TVN - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1106) 

- serial
12.55  Tajemnice miłości (50) - serial
14.00  Ukryta prawda (1275) 

- serial
15.05  Ukryta prawda (1068) 

- serial
16.10  Ten moment (10) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1107) - serial
18.55  Top of the Top Sopot Festival 
19.00  Fakty
19.35  Top of the Top Sopot Festival 
19.40  Sport - wiadomości sportowe
19.50  Pogoda
19.55  Top of the Top Sopot Festival 
20.00  Top of the Top Sopot Festival 
22.00  Top of the Top Sopot Festival 
23.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2021
00.35  Zabójcza broń - serial
01.40  Noc magii - rozrywka
03.05  Uwaga! - info
03.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
03.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

KOMEDIA ROMANTYCZNA 16

Czas na miłość
ABOUT TIME, WIELKA BRYTANIA 2013

Pewien prawnik odkrywa, 
że mężczyźni w jego rodzinie potrafią 
podróżować w czasie. Dar ten 
postanawia wykorzystać, by zdobyć 
serce ukochanej. Niestety, wszystkie 
działania mają konsekwencje.

CZAS TRWANIA: 123 MINUT

REŻYSERIA: RICHARD CURTIS

7
OCENA

REDAKCJI

KOMEDIA 16

Dziewczyna 
z sąsiedztwa
THE GIRL NEXT DOOR, USA 2004

Nowa sąsiadka maturzysty Matthew 
Kidmana od pierwszej chwili staje się 
obiektem jego adoracji. Choć okazuje 
się, że była ona do niedawna gwiazdą 
filmów porno, Matthew nie chce 
rezygnować ze związku.

CZAS TRWANIA: 104 MINUT

REŻYSERIA: LUKE GREENFIELD

7
OCENA

REDAKCJI

KOMEDIODRAMAT 12

Nasz najlepszy rok
CE QUI NOUS LIE, FRANCJA 2017

Jean, uważany w rodzinie za czarną 
owcę, dowiaduje się o ciężkiej chorobie 
ojca. Mężczyzna wraca do domu 
i próbuje odbudować relacje z bliskimi, 
a także pomóc w przywróceniu 
świetności winnicy.

CZAS TRWANIA: 109 MINUT

REŻYSERIA: CÉDRIC KLAPISCH

9
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 14.08.2022

23:15 
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KOLEJNY  RAJD ROWEROWY 

 „GOPLAN” 
Odbył się kolejny z rajdów ro-
werowych, podczas których 
uczestnicy zbierali punkty 

na Jubileuszową Odznakę Tu-
rystyczną 600-lecia Nadania 
Praw Miejskich Kruszwicy. 
Tym razem Klub Turystyki 

Rowerowej „Goplanie” 
przy Nadgoplańskim Oddziale 

PTTK w Kruszwicy zaprosił 
turystów na rajd Szlakiem św. 
Jakuba do Trzemeszna.Start 
i metę rajdu zlokalizowano 
w Kruszwicy pod siedzibą 

PTTK. Trasa turystycznego 
wypadu na rowerach, licząca 
około 90 kilometrów wiodła 

natomiast przez: Strzelno, Łą-
kie, Gębice, Gozdanin, Wyla-

towo, Krzyżownicę, Trze-
meszno, Niewolno, Duszno, 

Chabsko, Mogilno, Rzadkwin. 
Turyści zwiedzali zabytki 

Trzemeszna, Muzeum Ziemi 
Mogileńskij w Chabsku, 

a także podziwiali krajobrazy 
z wieży widokowej w Dusz-

nie. Kolejne rejdy z KTR „Go-
planie” już 14 i 15 sierpnia. 

Pierwszy z nich na pomido-
rowy festyn do Jezior Wiel-

kich, a drugi, to rowerowy ob-
jazd jeziora Gopło tzw. 

ósemką, z dwukrotną prze-
prawą promową. 

 
AKTYWNY WYPOCZYNEK DZIECI 

Z GNIEWKOWA 
Wakacje to czas na wypoczy-

nek i aktywność fizyczną. 
Po trudach nauki szkolnej 

dzieci z Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w Gniew-

kowie w lipcu spędziły ty-
dzień w Borach Tucholskich 

nad pięknym jeziorem 
w miejscowości Charzykowy. 
Miały tam możliwość dosko-
nalić naukę pływania, poznać 
tajniki żeglowania, a także za-

poznać się z techniką surfo-
wania na deskach SUP. Poza 

tym mile spędzały czas na ak-
tywnościach ruchowych typu 
jazda na rolkach, gokartach, 
deskorolkach itp. Podziwiały 

także piękno otaczającej przy-
rody. Pogoda w dopisała i nie 
obyło się bez kąpieli oraz pla-
żowania. Zorganizowanie wy-

jazdu było możliwe dzięki 
współpracy placówki z part-
nerem Energa Grupa Orlen 
oraz Zakładowi Bonduelle 

w Gniewkowie.

                            KRÓTKO 

Lato w pełni, podobnie jak se-
zon kąpielowy. Dzięki ratow-
nikom Wodnego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego 
możemy czuć się bezpiecznie 
wypoczywając nad wodą. 
WOPR-owcy czekają 
na mieszkańców regionu, któ-
rzy chcą wziąć udział w kur-
sach zawodowych dla ratow-
ników, sterników motoro-
wodnych lub płetwonurków 
i uzyskać certyfikat kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy. 

Projekt zyskał 3,5 miliona zło-
tych wsparcia ze środków unij-
nych w ramach marszałkow-
skiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Ruszają 
kolejne nabory. 

- W województwie ku-
jawsko-pomorskim mamy 
wiele miejsc idealnych do wy-
poczynku nad wodą. Chcemy 
zapewnić bezpieczeństwo ko-
rzystającym z kąpielisk, dla-
tego każdego roku wspieramy 
działania Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunko-

wego. W ramach projektu 
szkoleniowego niemal tysiąc 
osób może zdobyć kwalifika-
cje i uprawnienia niezbędne 
do pracy w ratownictwie wod-
nym – mówi Marszałek Piotr 
Całbecki. 

Do udziału w kursach za-
praszamy osoby w wieku 
od 18 do 65 lat. Zachęcamy 
do aplikowania także pracow-
ników służb mundurowych – 
policjantów, strażaków i żoł-
nierzy, którym szkolenia 
umożliwią zdobycie nieposia-
danych dotąd umiejętności. 

Szkolić się mogą również 
uczniowie ostatnich klas szkół 
mundurowych, harcerze i człon-
kowie młodzieżowych drużyn 
pożarniczych, którzy pełnolet-
ność ukończą w trakcie trwania 
projektu. 

Kursy kończą się egzami-
nem, którego pozytywny wy-
nik daje certyfikat potwier-
dzający zdobytą wiedzę 
i umiejętności. Osoby z tytu-
łem ratownika mogą starać się 
o zatrudnienie w jednostkach 

Wodnego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego, nato-
miast kurs kwalifikowanej 
pierwszej pomocy wymagany 
jest także w służbach mundu-
rowych (straż pożarna, poli-
cja, wojsko), jednostkach 
TOPR i GOPR oraz od przy-
szłych kierowców karetek. 

Każdy uczestnik bierze 
udział w dwóch kursach: 

- ratownika wodnego, 
który trwa 63 godziny, 

- kwalifikowanej pierw-
szej pomocy - to 73 godziny 
zajęć oraz dodatkowo w jed-
nym, wybranym przez siebie, 
umożliwiającym zdobycie 
kwalifikacji: 

- sternika motorowod-
nego, uprawniających do pro-
wadzenia jachtów motoro-
wych po wodach śródlądo-
wych (w tym skuterów) oraz 
jachtów motorowych o długo-
ści kadłuba do 12 metrów. 
Szkolenie trwa 25 godzin, 

- płetwonurka, pozwala-
jących na korzystanie z profe-
sjonalnego sprzętu do nurko-

wania i bezpiecznego nurko-
wania do głębokości 20 me-
trów. Szkolenie trwa 40 go-

dzin. Zgłoszenia mailowe: 
w o p r. k u j a w s k o p o m o r -
skie@wp.pl.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 
RATOWNIKIEM WODNYM
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„Takich tłumów jeszcze w Pa-
kości nie było” - powiedział 
burmistrz Pakości Zygmunt 
Groń patrząc ze sceny 
na ogrom ludzi, którzy przy-
byli na koncert Zenka Marty-
niuka i zespołu Akcent.  

Organizatorzy szacują, że 
w niedzielnej imprezie zorgani-
zowanej z okazji Dni Pakości 
wzięło udział około 10 tysięcy 
osób z całego regionu. 

W sobotę mieszkańcy ba-
wili się przy światowych hi-

tach Shauna Bakera i Jessiki 
Jean. Najpierw na scenie poja-
wiły się zespoły ludowe: Kło-
pocianie, Pakościanie i Złoty 
Wiek. Następnie goście im-
prezy bawili się przy dźwię-
kach serwowanych przez ze-
społy Flow i Shapes Gate. 

Gwiazdą niedzielnej im-
prezy był Zenek Martyniuk. Za-
nim wyszedł na scenę, przed pa-
koską publicznością wystąpili: 
The Djangos i Mirosław Deredas. 
Więcej o Dniach Pakości za ty-
dzień w Przeglądzie.                                                                    

TYSIĄCE OSÓB  
NA DNIACH PAKOŚCI
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REKLAMA 0010582055

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej położonej w Kościelcu, gmina Pakość, stanowiącej własność 
Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 394/2 
o pow. 2,2225 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1I/00045239/5.
Cena wywoławcza nieruchomości określona została na kwotę 200 000,00 
zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), wadium zaś wynosi 
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461) i przy jej sprzedaży stosuje się przepisy 
obowiązującej ustawy.
Przetarg odbędzie się 16 września 2022 r. o godz. 9.00 w Starostwie 
Powiatowym w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 38 w sali nr 117.
Wadium w wysokości 20 000,00 zł należy wpłacić do dnia 9 września 
2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu prowadzone 
przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu nr 72 8149 0000 0022 6022 
2000 0004. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.
Pełna treść ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościelcu, gmina Pakość, 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 394/2, została wywieszona 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy 
ul. Mątewskiej 17 oraz przy al. Ratuszowej 38, a także zamieszczona 
na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego (www.inowroclaw.
powiat.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego 
(www.bip.inowroclaw.powiat.pl). Szczegółowe informacje dotyczące 
przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami telefonicznie pod numerem: 
52 35 92 132.

REKLAMA 0010585049

Wójt Gminy Złotniki Kujawskie
INFORMUJE, 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Złotnikach Kujaw-
skich wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży, położonych w miejscowości Niszczewice nr działki 20/2  
o pow. 0,15053 ha.  Z wykazem można również zapoznać się na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.
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12  SIERPNIA 
1415 - właściciel Pakości Tomko 

z Węgleszyna otrzymał 
od króla Władysława Jagiełły 

przywilej celny. 
13  SIERPNIA 

1929 - zmarł doktor Władysław 
Szenic, chemik w cukrowni 

„Pakość”. 
14  SIERPNIA 

1432 - Jan Rosiejewski z Dąb-
rówki, sędzia inowrocławski 

i bydgoski w nagrodę za wierną 
służbę, otrzymał sumę  

100 grzywien od króla Włady-
sława Jagiełły. 

15  SIERPNIA 
1815 - powstała pierwsza poczta 

w Pakości. 
1878 - urodził się Bronisław 
Dietl, urzędnik państwowy, 

w latach 1922-1929 starosta ino-
wrocławski. Zmarł w 1952 roku 
w Poznaniu. Jego syn Jerzy jest 
profesorem ekonomii na Uni-
wersytecie Łódzkim, był sena-

torem RP. 
1945 -  wikarym w parafii św. 
Mikołaja w Inowrocławiu zo-
stał ksiądz Adam Fabianowski 
(1909-1983), później długoletni 
proboszcz par. św. Józefa, bu-

downiczy kościoła. 
1963 - ordynatorem oddziału 

niemowlęcego w Szpitalu Miej-
skim w Inowrocławiu został 
Karol Urbański (1931-1996), 
znany pediatra, Honorowy 

Obywatel Gminy Złotniki Ku-
jawskie. 

2005 - w inowrocławskim 
Parku Solankowym ostatni 

prezydent RP na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski odsłonił 
pomnik gen. Władysława Si-

korskiego. 
16  SIERPNIA 

1726 - Anna Samsiecka, wię-
ziona od dwóch miesięcy 

w inowrocławskiej wieży ratu-
szowej za kontakt z siłami nie-

czystymi, skazana została 
przez sąd inkwizycyjny 

na karę śmierci. Spłonęła 
na stosie rozpalonym 

na Przedmieściu Stodolnym, 
tuż za Bramą Bydgoską. 

1887 - urodził się Mateusz Za-
błocki, ksiądz, powstaniec wiel-

kopolski, działacz społeczno-
polityczny. We wrześniu 1939 r. 

organizował obronę Gniezna 
przed wojskami niemieckimi. 
17 października 1939 r. został 
rozstrzelany w więzieniu ino-

wrocławskim. 
17  SIERPNIA 

1931 - w Baranowiczach urodził 
się Tadeusz Śliwak, lekarz, pi-
lot szybowcowy. Zdobył złotą 

odznakę szybowcową z trzema 
diamentami. Był prezesem Ae-

roklubu Kujawskiego. 
1990 - w wieku 61 lat zmarł Zbi-
gniew Kwiatkowski, znany ino-

wrocławski lekkoatleta, wy-
chowawca wielu znakomitych 

sportowców. 
18  SIERPNIA 

1966 - w Chemiczkach zmarł 
Antoni Mielcarek (ur. 1894), 

rolnik, aktywny działacz  
społeczny.

Rozmowa z druhem phm. 
Piotrem Bandurskim – bos-
manem Przystani Kajakowo-
Żeglarskiej ZHR nad Notecią 
w inowrocławskich Mątwach. 

Wyjeżdżając z Inowrocławia 
ulicą Poznańską mijamy bu-
dynek z napisem „Związek 
Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej”. Co to za miejsce? 

To obiekt, który spełnia 
kilka funkcji, oficjalna jego na-
zwa to Przystań Kajkowo-Że-
glarska ZHR. Przede wszystkim 
jest harcówką – miejscem zbió-
rek zuchenek, zuchów, harce-
rek i harcerzy inowrocław-
skiego ZHR. Jego drugie prze-
znaczenie to Przystań dla korzy-
stających z wód Noteci. Funk-
cjonuje tu wypożyczalnia 
sprzętu wodnego – głównie ka-
jaków, choć mamy także ponto-
nową łódź motorową, deski 
SUP i rower wodny. Od kilku 
miesięcy na Przystani urzą-
dzona jest Przystań Cafe – miej-
sce spotkań dla beneficjentów 
projektu społecznego współor-
ganizowanego przez MOPS. 
Poza tym obiekt służy także nie-
zrzeszonej w drużynach ZHR 
młodzieży i dorosłym, którzy 
korzystają z Harcerskiej Akade-
mii Rozmaitości ZHR. Są to 
kursy z różnych dziedzin – od 
bezpiecznego pływania kaja-
kiem przez warsztaty z szycia 
po naukę gry na instrumentach, 
gry w szachy, rysunku, a ostat-
nio też tworzenia komiksu.        

Czyli to bardzo tętniące ży-
ciem miejsce? 

Zdecydowanie tak! Mie-
wamy takie dni, szczególnie 
w soboty, gdy jednocześnie 
na przystani dzieje się kilka ak-
cji naraz i zajęte są wszystkie 
pomieszczenia oraz teren zie-
lony przy budynku. Jest gwar-
nie, twórczo, inspirująco. Punk-
tem spotkań jest kuchnia, 
w której już piekliśmy ciasto, by 
zjeść je jeszcze gorące z pyszną 
herbatą w przyjacielskim gro-
nie. Takie funkcjonowanie 
Przystani – jako miejsca otwar-
tego dla mieszkańców, w któ-
rym panuje harcerska atmos-
fera to wizja, zadanie i pole 
służby, którą mam przyjem-
ność pełnić jako bosman i in-
struktor harcerski. 

To trudne zadanie? 
Uważam, że tylko trudne 

wyzwania dają prawdziwą sa-
tysfakcję! Rzeczywiście, wolo-
taryjne prowadzenie tak multi-
funkcyjnego obiektu jest zwią-
zane z pewnym wysiłkiem. 
Motywację do działania daje mi 
wyrobione na harcerskich 
ścieżkach poczucie odpowie-
dzialności i grono ludzi, którzy 
służą pomocą. Od kilku lat sta-
ram się wokół idei przystani 
gromadzić osoby aktywne, szu-

kające wyzwań na różnych po-
lach. Potrzebujemy konkret-
nych fachowców w wielu dzie-
dzinach. Gdy realizujemy pro-
jekt społeczny potrzebny jest 
na przykład psycholog, a gdy 
grodzimy duże pomieszczenie, 
aby stworzyć zuchówkę i nowy 
magazyn niezbędny okazuje 
się murarz i stolarz. Oczywiście 
ważnymi członkami tej przy-
staniowej społeczności są dzia-
łające także społecznie nasze 
instruktorki i instruktorzy ZHR. 
To jest ich miejsce, w którym 
spotykają się i rozwijają swoją 
harcerską pasję wychowawczą. 

To może kilka słów o harcer-
stwie, tak przy okazji? 

Oczywiście! Uprzedzam, 
że nie da się jednak w kilku sło-
wach streścić fenomenu har-
cerskiej metody wychowaw-
czej. Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej to organizacja 
ideowo-wychowawcza kształ-
tująca młodych ludzi w wymia-
rze duchowym, intelektual-
nym, społecznym i fizycznym. 
Wszystko to dzieje się w druży-
nach – osobno męskich i żeń-
skich. Tu pod wodzą instrukto-
rek i instruktorów w małych 
grupach zwanych zastępami 
każdy może znaleźć swoje pole 
rozwoju. Służą temu stopnie 
i sprawności. Ujednolica nas 
tradycyjny mundur, który 
także jest narzędziem wycho-
wawczego oddziaływania. 
Wszystko ma swój cel, sposób, 
zasadę. Bardzo ważne jest też, 
że mamy ofertę wychowawczą 
dla dzieci już od 6-7 roku życia. 
Najmłodsi to zuchenki i zuchy 
skupione w osobnych groma-
dach. Ich działania oparte są 
na fabularyzowanej zabawie, 
ale także na poczuciu przyna-
leżności do gromady, odpowie-
dzialności za innych oraz zdo-
bywaniu gwiazdek zuchowych 
i sprawności według „systemu 
tęczy”, w którym każdy z kolo-

rów tęczy odpowiada grupie 
sprawności, np. kolor czer-
wony to sprawności rozwija-
jące ducha, zielony to sprawno-
ści związane z umiejętnościami 
manualnymi, fioletowy – z roz-
wojem społecznym, itd. Starsze 
dzieci trafiają do drużyn harce-
rek i harcerzy. Tu dzieje się 
prawdziwa przygoda! Pusz-
czańskie obozowanie, harce, 
gry, próby na stopnie i spraw-
ności – to jedne z wielu form 
harcerskiego działania. Do tego 
dochodzi ważny element – 
oparcie o małe grupy – zastępy. 
Tu każdy jest ważny, a zastę-
powa/zastępowy mimo, że ma 
około 14 lat jest już odpowie-
dzialny! Harcerki i harcerze 
przede wszystkim kształtują 
osobowość w myśl Prawa 
i Przyrzeczenia Harcerskiego 
opartego na wartościach chrze-
ścijańskich. To jest dla nas bar-
dzo ważne. Mamy w środowi-
sku kapelana ks. Dariusza 
Żochowskiego i odważę się po-
wiedzieć - „naszą” bazylikę 
Imienia NMP. W tej świątyni 
krzewimy kult Patrona Harce-
rzy Polskich bł. ks. phm. Win-
centego Stefana Frelichow-
skiego. Wychowujemy też 
do odpowiedzialnego patrioty-
zmu, miedzy innymi poprzez 
szacunek dla tradycji i historii, 
w tym lokalnej. Nasze inowro-
cławskie drużyny mają patro-
nów – harcerkom patronuje po-
chodząca z Inowrocławia Bo-
gusława Zagórska „Siostra Bo-
gna”– Powstaniec Wielkopol-
ski, współorganizatorka PCK. 
Patronem drużyny harcerzy zaś 
jest gen. Stanisław Skalski – le-
gendarny pilot, wielki, swego 
czasu prześladowany patriota. 
Nasze działania wychowawcze 
kierowane są też do starszych – 
uczniów szkół ponadpodsta-
wowych, zwanych u nas wę-
drownikami i wędrownicz-
kami. Ich ruch wędrowniczy 
oparty jest na wyczynie, służbie 

i poszukiwaniu swojego miej-
sca w społeczeństwie. To wę-
drownicy potrafią przejść pie-
szo nocą 40 kilometrów, by 
upamiętnić Powstanie Listopa-
dowe lub zimową aurą spłynąć 
kajakami po zamarzającej No-
teci, gdy termometry wskazują 
poniżej zera. 

Dużo tego, rzeczywiście, ale 
jeszcze na chwilę wrócimy 
do samej Przystani. Czy może 
Druh podzielić się z nami pla-
nami na najbliższy czas? 

Trwa sezon kajakowy – 
czynna jest wypożyczalnia 
sprzętu wodnego. Noteć jest 
naprawdę urocza i bardzo nie-
wymagająca jako rzeka. Aby 
poczuć smak kajakarstwa nie 
potrzeba więc większej 
wprawy, spokojnie można też 
pływać z dziećmi. Zresztą coraz 
więcej mieszkańców naszego 
powiatu przekonuje się o tym, 
bo zainteresowanie kajakami 
jest spore. Oprócz wypożyczeń 
indywidualnych, dzięki wspar-
ciu m.in. Powiatu Inowrocław-
skiego organizujemy też 
otwarte spływy dla mieszkań-
ców. Dlatego możemy zapropo-
nować np. całodniowe wodne 
wyprawy z naszej przystani 
do Kruszwicy i z powrotem lub 
do Pakości z atrakcją, jaką jest 
śluzowanie i powrót na ognisko 
z kiełbaskami na naszym tere-
nie. We wrześniu tradycyjnie 
zorganizujemy festyn z licz-
nymi atrakcjami oraz wydarze-
nie już także cykliczne – ob-
chody Dnia Polskiego Państwa 
Podziemnego. Tu właśnie zazę-
bia się działalność Przystani 
z wychowaniem harcerskim 
w drużynach ZHR. Cały rok 
szkolny działać będzie Harcer-
ska Akademia Rozmaitości. Już 
wkrótce będzie można zapisać 
się na warsztaty i kursy. Oczy-
wiście Przystań tętnić będzie 
życiem harcerskim, zucho-
wym, wędrowniczym! Ale 

także wspomnę w tym mo-
mencie o bardziej przyziem-
nych sprawach. Budynek Przy-
stani ciągle jest modernizo-
wany. Właśnie kończy się re-
mont polegający na wydziele-
niu zuchówki i nowoczesnego 
magazynu – harcerze mają 
sporo sprzętu obozowego, 
który trzeba odpowiednio prze-
chowywać. Trwają prace na ta-
rasie oraz ocieplanie na stry-
chu, na którym chcemy między 
innymi urządzić archiwum har-
cerskie. Naszym marzeniem 
jest gruntowny remont nieuży-
wanych piwnic. Trzeba je od-
wodnić, pogłębić, wzmocnić 
strop. To wykracza poza nasze 
możliwości finansowe, ale 
może ktoś zachce nam w tym 
pomóc? Powstałby wówczas 
m.in. warsztat, w którym dzieci 
i młodzież uczyłyby się pod-
staw majsterkowania, posługi-
wania narzędziami, itp. Inne 
nasze harcerskie marzenie to 
hangar ze sprzętem kajako-
wym usadowiony bliżej rzeki. 
Brzmi to dziś być może mało re-
alistycznie, ale czy ktoś, kto mi-
jał Przystań jeszcze dziesięć lat 
temu jako zdewastowany bu-
dynek, który pewnie zostałby 
rozebrany lub popadłby w zu-
pełną ruinę uwierzyłby, że dziś 
to miejsce, w którym dzieje się 
tyle dobrego, w którym ba-
wimy się, uczymy konkretnych 
umiejętności, planujemy, orga-
nizujemy biwaki, szkolenia, re-
kolekcje? No właśnie dlatego, 
że to nam się udało, że stworzy-
liśmy miejsce żywe, harcerskie, 
możemy mieć plany i marze-
nia. Kto wie, może uda nam się 
je zrealizować. Ja, dopóki grono 
instruktorskie ZHR powierzać 
mi będzie prowadzenie Przy-
stani na pewno dołożę wszel-
kich starań, aby miejsce to roz-
wijało się i służyło braci harcer-
skiej i mieszkańcom. 

Jeszcze na koniec zapytam – 
jak i kiedy można wypożyczyć 
kajaki? 

Właściwie to każdego dnia 
przez cały rok, bo niewiele 
osób wie, ale zimowych spły-
wów też nie brakuje na rzece 
Noteć! W okresie od maja 
do końca września jesteśmy 
na weekendowych dyżurach, 
w piątki w godz. 12-20, a w so-
botę, niedzielę i święta w godz. 
9-17. Jednak jak ktoś ma ochotę 
popływać w innym terminie 
wystarczy wcześniej zarezer-
wować sprzęt wodny pisząc 
do nas maila na adres  
kajaki@nadnotecia.pl, skon-
taktować się przez stronę 
www.facebook.com/przystan-
nadnotecia lub zadzwonić 
pod nr tel. 725 294 142. Aktu-
alne atrakcje można na bieżąco 
śledzić na naszym przystanio-
wym fb. Serdecznie zapra-
szam, ahoj.

BOSMAŃSKIE OPOWIEŚCI
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Znaleziska niebezpiecznych 
niewybuchów mają miejsce 
podczas prac polowych, czy 
prowadzenia remontów dróg 
i prac budowlanych.   

-  W Gniewkowie w rejonie 
ulicy Parkowej trwają aktualnie 
prace przy budowie kompleksu 
rekreacyjnego. 4 sierpnia został 
ujawniony pocisk artyleryjski 
o wymiarach 300 mm x 72 mm. 
Powiadomione o znalezisku 
służby podjęły interwencję, by 
nikomu nic się nie stało - infor-
muje asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu.  

Policyjny patrol z komisa-
riatu w Gniewkowie natych-
miast zabezpieczył miejsce 
ujawnienia pocisku.  

- Tam również dyżurny 
policji skierował Naczelnika 
Wydziału Patrolowo-Inter-
wencyjnego inowrocławskiej 
policji asp. szt. Patryka Nadol-
nego, który reprezentuje nie-
etatową grupę rozpoznania mi-
nersko-pirotechnicznego. Zo-

stał wezwany również patrol 
saperski, który zabrał pocisk, 
by zdetonować go na poligonie 
- dodaje asp. szt. Izabella Drob-
niecka .              

Policja apeluje, by w przy-
padku znalezienia amunicji, 
pocisków, broni, nie dotykać 

ich i nie przenosić. W przy-
padku detonacji można  
odnieść obrażenia, a nawet  
zginąć. Pamiętajmy, że celowe 
poszukiwanie pozostałości 
z okresu II wojny światowej to 
niebezpieczne hobby. 
(DM)                                                                                           

POCISK „UJAWNIŁ SIĘ” PO 
LATACH W GNIEWKOWIE

Niewybuchy z II wojny świa-
towej znajdowane są do tej 
pory. Choć przez ponad pół 
wieku leżą w ziemi, nadal 
po ich wydobyciu mogą być 
groźne. Policja apeluje, gdy 
znajdziesz nabój, pocisk, nie 
dotykaj. Natychmiast powia-
dom służby.
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WSPÓLNA AKCJA
Wspólne działania policjan-
tów i pracowników kolei 
na przejeździe kolejowym - to 
akcja mająca na celu uświado-
mić kierowcom i innym 
uczestnikom ruchu jak ważne 
jest przestrzeganie przepisów.  

5 sierpnia przez godzinę od-
były się już kolejne działania 
służb. Tym razem miały miej-
sce na przejeździe kolejowym 
w Cieślinie (w gminie Inowro-
cław). Policjanci inowrocław-
skiej „drogówki” i pracownicy 
kolei działali po to, by zwrócić 
uwagę kierującym pojazdami 
na właściwe zachowanie 

w czasie korzystania z prze-
jazdu kolejowego. 

W działaniach wzięło udział 
ponad pół tysiąca uczestników 
ruchu. W rejonie przejazdu skon-
trolowanych zostało 20 pojaz-
dów. Policjanci i pracownicy ko-
lei wręczyli uczestnikom ruchu 
250 ulotek. Informacje jakie 
można w nich znaleźć to: „Nigdy 
nie wjeżdżaj ani nie wchodź 
na przejazd, gdy sygnalizacja 
miga na czerwono., Po przeje-
chaniu pociągu poczekaj, aż sy-
gnalizacja przestanie migać. Do-
piero po upewnieniu się, że nie 
nadjeżdża pociąg, możesz wejść 
lub wjechać na tory”.                    (DM)                                                               

NIE KLIKAJ W NADSYŁANE 
LINKI, UWAŻAJ NA BLIK

Policjanci alarmują! Prze-
stępcy podają się za przed-
stawicieli firm, instytucji, 
czy osoby prywatne, które 
rzekomo oferują różne 
usługi i sprzedaż towarów. 
W celu „ułatwienia” trans-
akcji płatniczej przesyłają 
sms-ami link. Gdy klikniesz 
na niego, dajesz dostęp 
oszustowi do swojej banko-
wości elektronicznej. 

- Niedawno mieszkanka po-
wiatu inowrocławskiego zo-
stała oszukana i okradziona 
na 1600 złotych. Podczas 
transakcji na jednym z serwi-
sów ogłoszeniowych weszła 
w nadesłany link. Tym sposo-
bem dała możliwość złodzie-
jowi dostępu do konta. Znik-
nęła gotówka - informuje asp. 
szt. Izabella Drobniecka z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.  

Policjanci apelują! Nie kli-
kaj odruchowo, czy z ciekawo-
ści na otrzymany link. Szczegól-
nie jeśli pochodzi on z niezna-
nego źródła.  

Zanim przekażesz komu-
kolwiek kod BLIK, upewnij się, 
że za prośbą o pomoc finan-
sową, czy poleceniem zapłaty 

nie kryje się oszust. Pomysły 
przestępców są najróżniejsze 
np. brak pieniędzy na powrót 
do domu, potrzeba naprawy 
auta, kupno i sprzedaż czegoś, 
nawet „groszowe” niedopłaty 
do rachunków.  

Oszustwo metodą „na 
BLIK” polega na włamaniu się 
i przejęciu konta na portalu 
społecznościowym oraz pro-
szeniu za pomocą komunika-
tora znajomych właściciela 
konta o udostępnienie kodu 
BLIK. Osoba, logując się 

do swojego banku, musi wyge-
nerować w aplikacji kod 
do płatności telefonem, a na-
stępnie przesłać go tej osobie. 

Niestety w przeciwień-
stwie do płatności przelewem, 
transakcji dokonanych za po-
mocą tego kodu nie można już 
cofnąć, gdyż przestępca od razu 
wpisuje podany kod BLIK 
w bankomacie i wypłaca z niego 
pieniądze. Bądź czujny i rozsąd-
nie podchodź do wszelkich wia-
domości, które zawierają  linki. 
(DM)                                        
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Inowrocławscy kryminalni za-
trzymali 3 sierpnia mężczyznę, 
którego namierzali od lipca 
do spraw kradzieży.  

51-letni mieszkaniec mia-
sta wpadł na jednej z rąbińskich 
ulic. Trafił do policyjnego 
aresztu. 

Mężczyzna od pewnego 
czasu był typowany jako 
sprawca przestępstw, które po-
legały na okradaniu osób star-
szych. Obserwując swoje ofiary 
pod sklepami, wybierał starsze 
kobiety, które niosły torby z za-
kupami.  

Podchodził do nich, uda-
wał uprzejmego, zajmował roz-
mową, oferując rzekomą po-
moc. Jego zamiarem jednak nie 
był bezinteresowny gest.  

Robił to po to, by kraść 
portfele, dokumenty czy karty 
do bankomatu. 

- Policjanci zebrali do-
wody na to, że takich kra-
dzieży mężczyzna dokonał 
siedmiokrotnie w okresie 
ostatnich trzech lat. 3 sierpnia 

usłyszał zarzuty dotyczące 
siedmiu przestępstw. Mundu-
row odzyskali część skradzio-
nego przez niego mienia. Ko-
deks karny za kradzieże prze-
widuje karę do 5 lat pozbawie-
nia wolności i z taką karą musi 
liczyć się mężczyzna. Nieba-
wem też podejrzany odpowie 
za trzy wykroczenia, których 
dopuścił się tą samą metodą. 
Policjanci już kompletują i ten 
materiał dowodowy - mówi 
asp. szt. Izabella Drobniecka 
z KPP w Inowrocławiu.  

Przy okazji tych spraw po-
licjanci apelują nie tylko do se-
niorek, ale też do ich rodzin.  

- Powiedz swoim rodzi-
com, dziadkom o takiej meto-
dzie kradzieży, by nie ufali oso-
bom, które chcą im pomóc 
przy niesieniu zakupów. Zło-
dziej z Inowrocławia, który tak 
postępował żerował na ich ła-
twowiernych, dobrych sercach. 
Skończyło się to przestęp-
stwem i utratą wartościowych 
rzeczy - podkreśla asp. szt. Iza-
bella Drobniecka.                      (DM)                                                                                                                         

Zarzuty siedmiu prze-
stępstw polegających 
na okradaniu osób starszych 
usłyszał 51-letni mieszkaniec 
Inowrocławia. Udając życzli-
wego, który pomoże 
przy niesieniu toreb, odwra-
cał uwagę seniorek i zabierał 
to co uważał za wartościowe.

FO
T.

 P
RZ

EG
LĄ

D

UDAWAŁ ŻYCZLIWEGO, A KRADŁ



PIĄTEK, 12 SIERPNIA 2022 13
Z POWIATU

13

Pomimo wciąż rosnącej liczby 
kampanii społecznych doty-
czących bezpieczeństwa 
na drodze w dalszym ciągu 
ilość wypadków komunikacyj-
nych w Polsce jest wysoka.  

Jak informuje Biuro Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej 
Policji w ubiegłym roku było 
22816 wypadków drogowych, 
w porównaniu z 2020 rokiem, 
w którym zanotowano ich 
23540, liczba wypadków spadła 
o 724 (-3,1 procent). W wyniku 
wypadków drogowych 2 245 
osób poniosło śmierć. Wciąż zbyt 
dużo kierowców prowadziło po-
jazd pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających. Prowa-
dzenie pojazdu pod wpływem 
alkoholu jest przestępstwem 
określonym w art 178a KK „kto, 

znajdując się w stanie nietrzeź-
wości lub pod wpływem środka 
odurzającego, prowadzi pojazd 
mechaniczny w ruchu lądo-
wym, wodnym lub powietrz-
nym, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo ka-
rze pozbawienia wolności 
do dwóch lat”. 

Również w Zakładzie Kar-
nym w Inowrocławiu przeby-
wają skazani, którzy prowadzili 

pojazd na „podwójnym gazie”. 
To w szczególności do nich, choć 
nie tylko, adresowane były zaję-
cia edukacyjne zorganizowane 
przez funkcjonariuszy inowro-
cławskiej jednostki. Metody 
pracy jakich użyli mundurowi, 
to przede wszystkim pogadanka 
i wykład. Nie zabrakło filmów 
i prezentacji przedstawiających 
jaki wpływ na reakcje kierowców 
mają środki odurzające. W czę-

ści wykładowej zwrócono 
uwagę skazanych na skutki jakie 
może nieść prowadzenie po-
jazdu pod wpływem alkoholu. 
Skutki dla życia i zdrowia, ale 
również te prawne. Celem zajęć 
było uświadomienie odbiorcom 
błędnych przekonań jakie posia-
dają na temat bezpieczeństwa 
na drodze oraz dostarczenie no-
wej wiedzy, co umożliwi im 
zmianę postawy.                            (KS)                                                                                           

SKAZANI KIEROWCY MIELI 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Choć liczba wypadków samo-
chodowych spadła w sto-
sunku do ubiegłego roku - to 
edukacji na temat bezpie-
czeństwa na drodze nigdy 
za wiele. Funkcjonariusze Za-
kładu Karnego w Inowrocła-
wiu przeprowadzili zajęcia 
edukacyjne dla skazanych.
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WCIĄŻ ŹLE PARKUJĄ
Dyżurny Straży Miejskiej 
w Inowrocławiu otrzymał 
w lipcu od mieszkańców mia-
sta 360 zgłoszeń. Wśród 
wszystkich - tych dotyczących 
nieprawidłowości w parko-
waniu pojazdów było 93.  

- Najwięcej z nich dotyczyło  
m.in. blokowania wyjazdu - 17 
zgłoszeń, parkowania na zaka-
zach - 14 zgłoszeń, terenach zie-
lonych - 14 zgłoszeń, chodni-
kach - 10 zgłoszeń czy miej-
scach inwalidzkich - 7 zgłoszeń, 
a także przy przejściach dla pie-
szych, skrzyżowaniach itp. - in-
formują strażnicy miejscy.  

Stosowane są wówczas pi-
semne zawiadomienia dla 
sprawców wykroczeń. Każde 
jest dokumentowane fotogra-
ficznie przez funkcjonariuszy, 
a kierowca otrzymuje za wycie-
raczkę informację, aby stawił się 
w komendzie i wyjaśnił sprawę 
wykroczenia lub skontaktował 
się telefonicznie lub mailowo. 
Zakładane są też blokady 
na koła. Wówczas należy za-
dzwonić pod nr alarmowy 986 
zgodnie z informacją pozosta-
wioną za wycieraczką i poczekać 
na przyjazd strażników w celu 
ściągnięcia blokady i wyjaśnie-
nia sprawy wykroczenia.       (DM)                 
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SPORT

Bardzo widowiskowe i popu-
larne zawody rozegrano w kon-
kurencjach: BMX Amator oraz 

BMX Pro. Najlepsze pokazy zo-
stały nagrodzone przez organi-
zatorów imprezy.  

Klasyfikacja 
BMX Amator: 1. Łukasz Sikora, 
2. Damian Blichacz, 3. Adam 
Królikowski.  

BMX Pro: 1. Piotr Lesz-
czyński, 2. Krzysztof Szymań-
ski, 3. Maks Kowalczyk. (DM)                          

EFEKTOWNE 
EWOLUCJE 

W Skate Parku u zbiegu ulic 
Świętokrzyskiej, Staszica 
i Zapadłe w Inowrocławiu 
odbył się Puchar Polski BMX 
Freestyle pod patronatem 
Prezydenta Inowrocławia 
Ryszarda Brejzy.

JAKUBOWA SZTAFETA
Z okazji Roku Jakubowego 
w sobotę wystartowała ze 
Świecia dwudniowa Jaku-
bowa Sztafeta Rowerowa 
do Włocławka. W rajdzie, 
w którym pierwszy etap 
kończył się na Kuja-
wach, wzięło udział dwustu 
cyklistów. 

Pierwszego dnia do pokonania 
było aż 98 kilometrów. Etap 
pierwszy zakończył się w Ino-
wrocławiu, trasa przebiegała 
przez: Niedźwiedź-Gruczno-
Topolinek-Topolno-Grabowo-
Kozielec-Strzelce Górne-Jaru-
żyn-Bydgoszcz (ulicami Harcer-
ską, Inwalidów, Sporną, Toruń-
ską, Plątnowską, Żółwińską)-
Wypaleniska-Trzciankę-Chro-
śnę-Liszkowice-Budziaki-Lisz-
kowo-Czyste-Gnojno. 

Następnego dnia uczest-
nicy wyruszyli Nadwiślańskim 
Szlakiem Świętego Jakuba 
do Kruszwicy, a dalej Dobrzyń-
sko-Kujawską Drogą św. Jakuba 
do Włocławka. Do pokonania 
były 74 kilometry.  

Trasa wiodła przez: Siko-
rowo-Łojewo-Szarlej-Kru-
szwicę-Piaski-Bronisław-Krzy-
wosądz-Bodzanowo-Ko-
ścielną Wieś-Zagajewice-Wie-
niec-Wieniec Zdrój-Włocławek 
(ulicami: Wieniecką, Plac Soli-
darności, Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego, Fabryczną, Piwną). 

Na mecie przywitała 
uczestników członek zarządu 
województwa Aneta Jędrzejew-
ska. Partnerami wydarzenia 
były: samorządy miast Świecia, 
Inowrocławia i Włocławka.     
(DM)                                     
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Pod koniec lipca podczas wyko-
nywania patrolu w ramach Ak-
cji Prewencyjnej „Bezpieczna 
Woda” zespół Nadgoplań-
skiego WOPR Kruszwica zaob-
serwował zmianę zabarwienia 
wody jeziora Gopło w okolicy 
„Suchej Góry”. Pobrano próbki 
wody do badań. 

W niedzielę uczestnicy 
zawodów mieli przepłynąć 
500 metrów w Gople oraz 

przebiec pięć kilometrów.  - Je-
steśmy zmuszeni odwołać za-
planowaną na 7 sierpnia im-
prezę sportową Aquathlon 
Kruszwica 2022. Powodem na-
szej decyzji jest informacja 
z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Inowro-
cławiu dotycząca wyników ba-
dań wody jeziora Gopła (ką-
pielisko „Cypel”) i przekroczeń 
w zakresie bakterii coli. Jedno-
cześnie informujemy, że 
trwają prace nad wyznacze-
niem nowego terminu im-
prezy jeszcze w sierpniu lub 
we wrześniu - informuje Urząd 
Miejski w Kruszwicy.  
(DM)  

W INNYM TERMINIE
Zaplanowane na 7 sierpnia za-
wody Aquathlon Kruszwica 
2022 nie odbyły się. Powodem 
według Urzędu Miejskiego 
w Kruszwicy było wykrycie 
bakterii coli w Gople.  

RUSZĄ TRENINGI
16 sierpnia treningi wznowią 
koszykarze KSK Ciech Noteć 
Inowrocław (druga liga). 

Kontrakt z klubem podpisał 
środkowy Jakub Dusza (21 lat, 
200 cm wzrostu). W poprzed-
nim sezonie grał w AZS UMK 
Transbruk Toruń. Średnio rzu-
cał 3,6 punktów i notował 3,6 
zbiórek i 0,5 asyst.  

Do zespołu dołączył także 
wychowanek Noteci Jan Fajfer. 
Utalentowany skrzydłowy ma 
15 lat i 191 cm wzrostu. Jest 
w kadrze Polski do lat 15. Wcze-
śniej z drużyną kierowaną 

przez Piotra Wiśniewskiego 
związali się: Aleksander Fili-
piak, Oleksandr Shcherbatiuk, 
Jakub Kondraciuk, Mateusz 
Marciniak, Piotr Robak, Mate-
usz Stańczuk, Mikołaj Grod, Łu-
kasz Bodych. 

62 kluby drugiej ligi otrzy-
mały licencje. Zostaną wkrótce 
podzielone na cztery grupy. 
Do procesu licencyjnego nie 
przystąpiły: IgnerHome Basket 
Nysa, KS Kosz Kompaktowy 
Pleszew i Rycerze Rydzyna. Na-
tomiast decyzję odmowną 
otrzymał TS Basket Poznań, 
który nie odwołał się.              (DM)                                                                                 
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Kolarze jechali m.in. przez Par-
chanie, Modliborzyce, Ośnisz-
czewko i Lipie. Jako pierwszy 
linię mety przejechał Dominik 
Świtalski z Torunia (Kopernik 
Toruńskie Pierniki), tuż za nim 
byli Dominik Omiotek z Pabia-
nic (Warsztat Zdrowia) i Filip 
Mordaka z Poznania (FTI Ra-
cing Team).  

Olszewski wysoko 
Z zawodników z powiatu ino-
wrocławskiego najlepszy był 
Przemysław Olszewski z Jani-
kowa (Szosa Kujawy), który za-
jął siódmą pozycję.  

20. miejsce wywalczył Łu-
kasz Furmaniak z Piechcina 
(Notojadzim Kujawy Pakość), 
a tuż za nim na mecie uplaso-
wał się Maciej Bukowski 
(Sport4Life Inowrocław).  

Wśród pań najszybsza była 
Andżelika Słomska z Golubia-
Dobrzynia. Wyprzedziła Karo-

linę Maciejewską i Martę Turek 
(obie KS Szosa Żnin).  

Wśród kibiców dopingują-
cych kolarzy nie zabrakło 
członków rodziny Wiesława 
Szczepańskiego, zaś na trasie 
ścigał się jego syn Ireneusz 
Szczepański (Mińsk Mazo-
wiecki), który zajął 35. miejsce 
w kategorii open. 

Klasyfikacja 
Open: 1. Dominik Świtalski (To-
ruń), 2. Dominik Omiotek (Pa-
bianice), 3. Filip Mordaka (Po-
znań), ... 7. Przemysław Ol-
szewski (Janikowo), 20. Łukasz 
Furmaniak (Piechcin), 21. Ma-
ciej Bukowski (Inowrocław), 22. 
Rober Rachowski (Strzelno), 24. 
Wojciech Jabs, 29. Maciej Ma-

zurek, 36. Robert Król (wszyscy 
Inowrocław), 41. Paweł Kortas 
(Janikowo), 42. Adam Springer 
(Kruszwica), 43. Daniel Sobo-
ciński.  

Kobiety: 1. Andżelika 
Słomska (Golub-Dobrzyń),  
2. Karolina Maciejewska,  
3. Marta Turek (obie Ż nin).  
(DM)                                                                                                            

MEMORIAŁ SZCZEPAŃSKIEGO
W sobotę w Inowrocławiu 
odbył się III Ogólnopolski 
Wyścig Rowerowy Memoriał 
imienia Wiesława Szczepań-
skiego i Mistrzostwa Polski 
Fizjoterapeutów. 76 zawod-
ników ukończyło 67-kilome-
trową trasę ze startem i metą 
w Inowrocławiu. 

FO
T.

 P
RZ

EG
LĄ

D

FO
T.

 O
SI

R 
IN

O
W

RO
CŁ

AW



PIĄTEK, 12 SIERPNIA 2022 15
SPORT

15

Mamy wakacje! Dla tych, któ-
rzy zostali w mieście i chcą 
spędzić aktywnie czas, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Ino-
wrocławiu przygotował ko-
lejną letnią propozycję.  

- Młodych entuzjastów futbolu 
zapraszamy do uczestnictwa 
w turnieju piłki nożnej U12. 
Zmagania rozpoczną się  
13 sierpnia na boisku bocznym 
Stadionu Miejskiego II przy  
ulicy Orłowskiej 48 w Inowro-
cławiu o godz. 10. Sportowe 

emocje gwarantowane. Na  
zwycięzców czekają super na-
grody! Obowiązują zapisy - in-
formują pracownicy OSiR Ino-
wrocław. 

Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie 
www.osir.inowroclaw.pl, portalu 
społecznościowym www.face-
book.com/osir.ino oraz w Sekcji 
Marketingu i Organizacji Imprez 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ino-
wrocławiu, aleja Niepodległości 
4, tel. 52 3555 355, e-mail: marke-
ting@osir.inowroclaw.pl.        (DM)    

Awans uzyskali m.in. zawod-
nicy Goplanii Inowrocław, Mi-
krusa Szadłowice, Cukrownika 
Tuczno czy Dębu Bąkowo.  

Wyniki 
Znicz Rojewo - Goplania Ino-
wrocław 0:7, Mikołaj Goczkow-
ski 3, Jakub Ziółkowski, Łukasz 
Paczkowski, Arkadiusz Mako-
wiecki, Przemysław Czaplew-
ski, Piast Złotniki Kujawskie – 
Mikrus Szadłowice 1:2, Patryk 
Nowak - Błażej Wyrkowski, Ma-
teusz Zboiński, Sparta Janowiec 
Wielkopolski – Cukrownik 
Tuczno 1:2, Adrian Świtała - Ka-
jetan Wegner, Rafał Sobczak, 
Zagłębie Piechcin - LZS Koście-
lec 3:1, Paweł Marciniak 2, Da-
wid Pawlak Przemysław Wikto-
rowski, Kujawianka Strzelno – 
Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 
1:4, Piotr Konieczka - Miłosz Za-
lesiński 3, Jarosław Dąbrowski, 
Kujawiak Sukowy – Kujawy 
Markowice 1:6, Mateusz Wójci-
kowski - Kacper Ciesielski 2, Ja-
kub Pawłowski, Bartosz Ma-
niewski, Kamil Madajczyk, Kac-
per Wiliński (KM), Noteć II Ła-

biszyn - Pałuczanka Żnin 1:2, 
Mariusz Raczkowski - Radosław 
Nitka 2, Noteć II Gębice – Dąb 
BOSiR Barcin 0:1, Orzeł Byd-
goszcz – Iskra Zamość/Ryna-
rzewo 1:13, Orzeł Przyłęki – Za-
wisza II Bydgoszcz 0:6, Burza 
Nowa Wieś Wielka – AF Brzoza 

1:8, Czarni Lniano – Grom Osie 
2:4, Sokół Nowy Dwór – Gryf Si-
cienko 0:4, ADP Bydgoszcz – 
Zieloni Zalesie 7:5, Zryw Wielki 
Lubień – Fala Świekatowo 1:5, 
FUKS Wielowicz – Tarpan Mro-
cza 2:6, Victoria Niemcz/Osiel-
sko – MUKS CWZS Bydgoszcz 

0:10, Myśliwiec Gostycyn – 
Tucholanka Tuchola 4:2, Tor 
Laskowice – Wisła Gruczno 2:4, 
Kujawskie Pogranicze Jeziora 
Wielkie – Tarant Wójcin 1:4, 
Gwiazda Bukowiec – Cis Cekcyn 
2:2 rzuty karne 4:3, Dąb Potulice 
– Wisła Fordon 3:2.                       (DM)                                                                                   

PIERWSZA RUNDA PUCHARU POLSKI
Piłkarze niższych klas roze-
grali mecze pierwszej rundy 
Pucharu Polski na szczeblu 
Kujawsko-Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej  
(w okręgu bydgoskim).

PUNKTY CUIAVII

W weekend odbyła się inau-
guracja zmagań w piłkarskiej 
czwartej lidze. Powiat ino-
wrocławski reprezentują 
tylko Notecianka Pakość 
i Cuiavia Inowrocław.  

Z trzech punktów cieszyli się 
biało-zieloni, którzy przegry-
wali do 87. minuty. W końco-
wych sekundach meczu dwie 
bramki strzelił Ariel Jastrzemb-
ski. Wysoki obrońca wrócił 
do Cuiavii po grze w Zawiszy 
Bydgoszcz i Pomorzaninie To-
ruń. W Świeciu wysoko prze-
grała za to Notecianka.  

Wyniki 
Cuiavia Inowrocław - Start 
Pruszcz 2:1, Ariel Jastrzembski 
2 - Michał Igliński, Wda Świecie 
- Notecianka Pakość 4:0, Łu-
kasz Chruścicki, Tomasz Żyliń-
ski, Paweł Słaby, Łukasz We-
nerski, Noteć Łabiszyn - Pomo-
rzanin Serock 0:0, Lider Wło-
cławek - Pogoń Mogilno 1:2, 
Sparta Brodnica - Chemik Byd-
goszcz 1:0, Kujawianka Izbica 
Kujawska - Lech Rypin 1:4, Tłu-
chowia - Chełminianka 7:1, Po-
morzanin Toruń - Włocłavia 2:1, 
FAF Elana Toruń - Sportis 
Łochowo 2:1.                                     (DM)                                                                     
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Wyniki 
Sokół Kleczew - Unia Janikowo 
4:1, Jan Andrzejewski 2, Prze-

mysław Jurków, Emanuel Mi-
kołajczyk - Eryk Marszał, Sto-
lem Gniewino - Olimpia Gru-
dziądz 0:4, Hubert Mich, Pa-
tryk Winsztal, Marcin Warcho-
lak, Szymon Stanisławski, Vi-
neta Wolin - Zawisza Byd-
goszcz 1:3, Kacper Litwin - Piotr 
Okuniewicz 2, Kamil Żylski, 
Unia Solec Kujawski - Cartusia 
Kartuzy 0:1, Jakub Poręba, Ge-

dania Gdańsk - Błękitni Star-
gard 2:5, Świt Skolwin - Polonia 
Środa Wielkopolska 6:0, Jarota 
Jarocin - Pogoń II Szczecin 0:2, 
Pogoń Nowe Skalmierzyce - KP 
Starogard Gdański 1:1, Unia 
Swarzędz - Bałtyk Gdynia 3:1.  

Nabytki  
W ostatnich dniach przed spo-
tkaniem z Sokołem kontrakty 

z janikowskim klubem podpi-
sali: 18-letni napastnik Jakub 
Kieliszewski (wypożyczony 
z Koziołka Poznań), 18-letni de-
fensywny pomocnik Mateusz 
Zielecki (wypożyczony z Olim-
pii Grudziądz) i wychowanek 
Sebastian Graczyk, 18-letni 
boczny obrońca.  

Wcześniej do Unii trafili: 
Camilo Villarreal, Kacper Wojty-
szyn i Marcin Weber. Pierwszy 
to 22-letni hiszpański ofen-
sywny pomocnik, który był 
w szerokim składzie Widzewa 
Łódź. Wojtyszyn to 19-letni 
środkowy lub boczny obrońca 
pozyskany z Kujawianki Izbica 
Kujawska. Weber to 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 Ku-
jawska. Nowym napastnikiem 
został 21-letni Miłosz Matu-
szewski. Ostatnie pół roku spę-
dził w Sokole.                                  (DM)                                                                                                                                                         

UNIA PRZEGRAŁA Z SOKOŁEM
Przebudowana Unia Jani-
kowo przegrała w Kleczewie 
z Sokołem w pierwszym me-
czu nowego sezonu w trzeciej 
lidze (grupie drugiej). W so-
botę o godz. 17 piłkarze po-
dejmą Vinetę Wolin.
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FO
T.

 O
SI

R 
IN

O
W

RO
CŁ

AW

FO
T.

 P
RZ

EM
YS

ŁA
W

 S
TE

FA
Ń

SK
I



16 PIĄTEK, 12 SIERPNIA 2022

ROZRYWKA


