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Specjalistyczne pomoce dydak-
tyczne, nowa pracownia oraz prace 
termomodernizacyjne w szkołach 
powiatowych w ramach projektów 
unijnych Powiatu Inowrocławskiego. 

C
zas wakacji w szkołach 
powiatowych jest wyjąt-
kowo pracowity. W ra-
mach projektu pn. „Roz-
wój bazy kształcenia za-
wodowego na terenie 

Powiatu Inowrocławskiego” do powia-
towych szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe trafił sprzęt komputerowy 
i multimedialny, m.in.: 83 komputery, 
serwery, pakiety biurowe, oprogramo-
wanie do tworzenia prostej grafiki, ta-
blice interaktywne, projektory oraz gło-
śniki. Specjalistyczne wyposażenie zy-
skały: pracownia komputerowa w Ze-
spole Szkół Chemiczno-Elektronicz-
nych, pracownia planowania żywienia 
i usług gastronomicznych w Zespole 
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, 
pracownia prowadzenia sprzedaży i pra-
cownia organizacji reklamy w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Logistycznych. 

Jeszcze w lipcu w Zespole Szkół 
Budowlanych rozpocznie się adaptacja 

istniejących pomieszczeń i do końca 
wakacji powstanie nowa pracownia re-
nowacji elementów architektury wraz 
z zapleczem sanitarnym oraz magazy-
nem na narzędzia i materiały. Do przy-
szłej pracowni zakupiono już m.in. 
sprzęt komputerowy i oprogramowa-
nie do tworzenia grafiki. Niebawem zo-
stanie zakupiony pozostały specjali-
styczny sprzęt. 

W ramach unijnego projektu pn. 
„Zostań Omnibusem II” skierowanego 
do liceów, dostarczono pomoce dydak-
tyczne oraz wyposażenia pracowni che-
micznych do I, II i III LO. Całkowita war-
tość projektu wynosi blisko 900 tys. zł, 
w tym: dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego po-
nad 700 tys. zł, oraz wkład własny po-
nad 130 tys. zł. Wartość zakupionego 
przed wakacjami sprzętu i wyposażenia 
w ramach obydwu projektów oraz pla-
nowanych prac to blisko 360 tys. zł. 

W okresie wakacyjnym w budynku 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Ma-
rii Konopnickiej w Inowrocławiu zo-
staną przeprowadzone prace termomo-
dernizacyjne „nowej części” polegające 
m.in. na: dociepleniu ścian zewnętrz-
nych i stropodachów wraz z łącznikiem 

i wykonaniu dodatkowych schodów 
w przedsionku. Wykonany zostanie 
również węzeł podmieszania pompo-
wego, w tym: instalacje elektryczne, 
aparatura kontrolno-pomiarowa i auto-
matyka, instalacje sanitarne. 

Całkowita wartość zadania to ponad 
700 tys. zł, dofinansowanie UE blisko 450 
tys. zł, wkład własny Powiatu: ponad 270 
tys. zł. Prace powinny zakończyć się 
do października. Powiat pozyskał dofi-
nansowanie na realizację tego zadania 
w ramach projektu pn. „Termomoderni-
zacja budynków placówek oświatowych 
na terenie Powiatu Inowrocławskiego  
- II etap” ze środków RPO. 

W wakacje będą również prowa-
dzone prace renowacyjne ścian piw-
nic tzw. „starej części” budynku II LO. 
Zaizolowane zostaną ściany piwnic 
w tej części szkoły. Całkowita wartość 
zadania to blisko 280 tys. zł i w całości 
pochodzi z budżetu Powiatu Inowro-
cławskiego. 

- Nowoczesna infrastruktura 
kształcenia zawodowego umożliwia do-
stosowanie bazy edukacyjnej do zapo-
trzebowania na rynku pracy oraz stwa-
rza warunki nauki, które odzwiercie-
dlają rzeczywiste środowisko pracy za-

wodowej. Dzięki temu uczniowie zy-
skają dostęp do lepszej jakości usług 
edukacyjnych w zakresie szkolnictwa 
zawodowego i kształcenia praktycz-
nego. Prace termomodernizacyjne 
w budynkach naszych szkół to zwięk-
szenie efektywności energetycznej oraz 
troska o środowisko naturalne – zazna-
cza starosta Wiesława Pawłowska. 

Latem planowane jest również wy-
łonienie wykonawców: wyposażenia 
strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół 
im. J. Pawła II w Kościelcu, remontu i do-
posażenia w nowoczesny sprzęt sto-
łówki szkolnej w szkole podstawowej 
w MOW w Kruszwicy oraz budowy si-
łowni zewnętrznych przy trzech szko-
łach powiatowych.

Piątek, 9 lipca 2021
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REKLAMA 0010193100

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

REKLAMA 0010204194

MAŁGORZATA MATUSZAK

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

KRUSZWICA, ul. Kolegiacka 12/f (pawilon)

W związku z zaleceniem Sanepidu wychodzimy naprzeciw Klientom 
i proponujemy tRUmNy Z WItRyNą

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

REKLAMA 0010194155

• WYWÓZ GRUZU
  I ODPADÓW  BUDOWLANYCH
• KONTENERY OD 1 m3 - 36 m3, BIG BAGI
• WYWÓZ  NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
• USŁUGI HDS

REKLAMA 0010194165

hanna.szoszorowska@polskapress.pl
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Prymas Polski abp Wojciech 
Polak poświęcił Dom u Świę-
tego Alberta przy ulicy Toruń-
skiej 24 w Inowrocławiu, w któ-
rym działa jadłodajnia. Obiekt 
prowadzony jest przez Towa-
rzystwo Pomocy im. Św. Brata 
Alberta Koło Inowrocławskie. 

W uroczystości otwarcia jadło-
dajni wzięli udział m.in. Staro-
sta Wiesława Pawłowska, Prze-
wodnicząca Sejmiku Elżbieta 
Piniewska, Przewodniczący 
Rady Powiatu Marek Mieszko 
Gerus, Zastępca Prezydenta 

Inowrocławia Wojciech Pi-
niewski, wójt Gminy Inowro-
cław Tadeusz Kacprzak i ks. 
prałat Leszek Kaczmarek. 

Po poświęcenia Domu  
„U Św. Alberta” przez Prymasa 
Polski abpa Wojciecha Polaka 
zgromadzeni goście uczestni-
czyli we mszy św. odprawionej 
w kaplicy Św. Brata Alberta 
przy ul. Jacewskiej. 

 Delegacja Powiatu Ino-
wrocławskiego złożyła na ręce 
Wiesławy Paszkiewicz, prezes 
Towarzystwa, list gratulacyjny 
oraz upominek.

W 2021 roku do egzaminu ma-
turalnego przystąpiło 964 te-
gorocznych absolwentów 
szkół, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Inowro-
cławski. 

W I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Jana Kasprowicza z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi w Inowro-
cławiu zdało 138 uczniów, w II 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Konopnickiej w Inowro-
cławiu 160, w III Liceum Ogólno-
kształcącym im. Królowej Ja-
dwigi w Inowrocławiu 146, 
w Zespole Szkół Chemiczno-
Elektronicznych im. Jana Pawła 
II w Inowrocławiu 114, w Ze-
spole Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich im. Genowefy Ja-
worskiej w Inowrocławiu 20, 
w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych w Inowrocławiu 
35, w Zespole Szkół Ekono-
miczno-Logistycznych w Ino-

wrocławiu 62, w Zespole Szkół 
Budowlanych im. gen. Włady-
sława Sikorskiego w Inowrocła-
wiu 26, w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Kościelcu 12, w Ze-
spole Szkół im. Kazimierza Wiel-
kiego w Kruszwicy 13, w Zespole 
Szkół Weterynaryjno-Przyrod-
niczych w Kobylnikach 9, 
a w Centrum Kształcenia Usta-
wicznego im. Stefana Żerom-
skiego w Inowrocławiu 7. 

- Matura to pierwszy po-
ważny sprawdzian wiedzy, ale 
także odporności i wewnętrznej 
siły naszych uczniów. Serdecznie 
gratuluję maturzystom, którym 
udało się osiągnąć pozytywny 
wynik egzaminu dojrzałości, 
a tym, którym się nie powiodło 
życzę powodzenia w czasie po-
nownej próby. Jestem też pewna, 
że absolwenci w szkołach powia-
towych otrzymali solidne pod-
stawy wiedzy i umiejętności, 
które pomogą im zrealizować 

plany i marzenia – powiedziała 
Starosta Wiesława Pawłowska. 

Łącznie w bieżącym roku 
sukces odniosło 742 uczniów co 
stanowi 77% ogólnej liczby przy-
stępujących do egzaminu matu-
ralnego. To bardzo dobry wynik, 
bo średnia ogólnopolska to 
74,5%, a wojewódzka 70%. Naj-
większy odsetek zdawalności, 
czyli 99%, osiągnięto w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana 
Kasprowicza z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Inowrocła-
wiu. Niewiele gorzej było w II LO 
i III LO gdzie zdało odpowiednio 
97% i 96% maturzystów. Wyniki 
imponujące zważywszy, że 
średnia ogólnopolska wśród li-
ceów to 81%, a wojewódzka 
76%. Nasze technika też mają się 
czym pochwalić. W „Chemiku” 
zdało np. 77% maturzystów, 
a w „Budowlance” 67% i to też 
są wyniki powyżej średniej kra-
jowej i wojewódzkiej.

Wyniki tegorocznych matur 
w szkołach powiatowych
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Poświęcenie  
jadłodajni

POZNAJ POWIAT. NA ROWERZE 

Powiat Inowrocławski wraz 
z inowrocławskim oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego roz-
począł cykl rowerowych wy-

praw pn. „Poznaj Powiat. 
Na rowerze”. Na facebooku Po-
wiatu Inowrocławskiego pro-
ponowane są mieszkańcom 

i turystom rowerowe wyprawy, 
do pokonywania indywidual-

nie, z przyjaciółmi czy rodziną, 
opracowane przez Klub Tury-
styki Rowerowej Kujawiak. – 
Chcemy zachęcić mieszkań-
ców do poznawania swojego 
regionu, bo warto aktywnie 

spędzać czas, szczególnie teraz 
w okresie wakacji. Przy okazji 
można odkryć nowe, urokliwe 

zakątki. Życzę przyjemnych 
wrażeń i bezpiecznej drogi – 

mówi Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska.  

 
FESTYN W PRZEDSZKOLU „GUCIO” 
3 lipca na placu zabaw Niepu-

blicznego Przedszkola „Gucio”, 
mieszczącego się przy ul. NMP 
23 w Inowrocławiu, odbył się 
Festyn Rodzinny dla rodzin 

z dziećmi posiadającymi orze-
czenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Dużą atrakcją była 
dmuchana zjeżdżalnia. Dzieci 

brały udział w warsztatach pla-
stycznych oraz zabawach sen-

sorycznych. Wiele radości 
przyniosło uczestnikom malo-

wanie twarzy oraz konkursy 
z nagrodami na torach  

przeszkód.
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W powiatowym Muzeum im. 
Jana Kasprowicza w Inowro-
cławiu otwarta została wy-
stawa „Zdzisław Beksiński - 
od fotografii do fotomontażu 
komputerowego”. 

Ekspozycja składa się z 62 prac 
pochodzących ze zbiorów Mu-
zeum Historycznego w Sanoku. 
Większość stanowią fotografie 
z wczesnego okresu twórczości 
Zdzisława Beksińskiego, czyli 
lat pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych XX wieku, a pozostałe 
12 to komputerowe fotomon-
taże z okresu ok. dziesięciu 
ostatnich lat twórczości artysty. 

Otwarcie wystawy połą-
czone było z czytaniem perfor-
matywnym opowiadania Zdzi-
sława Beksińskiego pt. „Infor-
mator”, z podkładem muzycz-
nym przygotowanym przez 
dra Łukasza Oliwkowskiego, 
w wykonaniu uczniów III LO. 

Patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem sprawuje 
Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska. 

Organizatorem wystawy 
jest Muzeum im. Jana Kaspro-
wicza oraz Agencja ZEGART 
Jerzego Zegarlińskiego.  

Wystawę można oglądać 
do 29 sierpnia.

Niezwykła wystawa
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REKLAMA 0010203025

B U R M I S T R Z    G N I E W K O W A
tel. 52 354 30 08, fax 52 354 30 37
e-mail: urzad@gniewkowo.com.pl

88-140 Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11
i n f o r m u j e

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ulicy 
17 Stycznia 11 na tablicy informacyjnej oraz na stronie 
internetowej www.gniewkowo.bipgmina.pl wywiesza się od 
dnia 9 lipca 2021 r.
na okres 21 dni wyciąg z wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego: 
Lokal mieszkalny nr 3, w m. Kijewo 47 o pow. użytkowej 33,05 m2

wraz z udziałem 3305/6610 części nieruchomości wspólnej
– za cenę wywoławczą w I przetargu: 50.000 zł
Bliższych informacji udziela się w siedzibie tut. Urzędu – pokój 
nr 27, tel. 52 354 30 14.
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Wakacje to czas remon-
tów obiektów szkolnych. 
Ponad 1,5 mln zł warte 
będą prace w szkołach 
i placówkach prowa-
dzonych przez Powiat 
Inowrocławski jeszcze 
w bieżącym roku.

W  I  Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Jana Kasprowi-
cza nastąpi zabezpieczenie 
tynku elewacji na budynku 
szkolnym; III Liceum Ogól-
nokształcące im. Królowej 
Jadwigi w  Inowrocławiu 
czeka naprawa rekuperacji 
w  Hali Widowiskowo-Spor-
towej „Kujawianka”, mon-
taż danfossów na grzejni-
kach korytarzy szkolnych, 
remont i  wyposażenie auli 
szkolnej oraz wymiana in-
stalacji elektrycznej w  po-
mieszczeniu socjalnym 
pracowników; Zespół Szkół 
Gastronomiczno-Hotelar-
skich w Inowrocławiu przej-
dzie remont klatek schodo-

wych i  korytarzy szkolnych 
wraz z  wymianą drzwi 
wewnętrznych. W  Zespole 
Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych w  Inowrocławiu 
przeprowadzona zostanie 
naprawa instalacji elek-
trycznej na parterze szkoły 
z  wymianą przyłącza głów-
nego i  wyprowadzeniem na 
I  piętro oraz remont kory-
tarzy na parterze budynku; 
remont korytarza i  klatki 
schodowej oraz wymiana 
podłóg w  salach lekcyjnych 
przejdzie z  kolei Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Logi-
stycznych w  Inowrocławiu. 
Latem prace polegające na 
naprawie części pokrycia 
dachu nad salą gimnastycz-
ną i  wymianie oświetle-
nia w  dwóch klasach będą 
trwały też w  Zespole Szkół 
Budowlanych w  Inowrocła-
wiu. Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy im. Polskich 
Olimpijczyków w  Kruszwi-
cy czeka wymiana ogrodze-
nia, remont pomieszczeń 
piwnicznych Ośrodka i  na-

prawa chodnika, a w Zespo-
le Szkół im. Kazimierza Wiel-
kiego w  Kruszwicy remont 
przejdą 2 łazienki dla chłop-
ców na I  i  II piętrze oraz 
ogrodzenie i  piłkochwyty 

na boisku wielofunkcyjnym. 
W  Centrum Kształcenia Za-
wodowego w  Inowrocławiu 
niezbędna jest przebudowa 
instalacji wodnej i  central-
nego ogrzewania, uszczel-

nienie dachu i  kominów 
wentylacyjnych i  remont 
pomieszczenia garażowego;

Ekipy remontowe tra-
fią też do Poradni Psycho-
l o g i c z n o - Pe d a go g i c z n e j 

w Inowrocławiu, gdzie prze-
prowadzą prace malarskie 
gabinetów psychologów, 
pedagogów oraz części ad-
ministracyjnej wraz z  ume-
blowaniem. Oprócz tego od-
bywać się będą bieżące prace 
remontowe np. malowanie 
sal i korytarzy. Przygotowa-
na zostanie poczekalnia dla 
rodziców i  dzieci w  nowej 
siedzibie poradni oraz pra-
cownia integracji sensorycz-
nej. Zakupiony będzie też 
sprzęt komputerowy.

Wykonane zostaną rów-
nież w  bieżącym roku 
dokumentacje projekto-
we: przebudowy, remontu 
i  modernizacji budynku 
Młodzieżowego Domu Kul-
tury im. Janusza Korczaka 
w Inowrocławiu wraz z za-
gospodarowaniem części 
terenu wokół placówki, re-
montu dachu budynku III 
Liceum Ogólnokształcącego 
w  Inowrocławiu i  win-
dy zewnętrznej w  Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Logi-
stycznych w Inowrocławiu.

90 zabytków na 90-lecie

Tas, czyli tarcza na Torę 
z inowrocławskiej starej synagogi

Najświętszym obiektem 
w synagodze był zawsze 
zwój Tory, który otaczały 
specjalne przedmioty, 
ozdoby Tory (klej ko-
desz). Należały do nich 
sukienka/pokrowiec na 
Torę oraz srebrne  wskaź-
nik  do czytania, nakładki 
na drzewce, korona oraz 
tarcza/plakieta - tas.

Tas (hebr. płyta), pierwot-
nie w formie metalowej 
tabliczki służył do ozna-
czania miejsca w zwój jest 
zwinięty (to swoista za-
kładka do książki, z tym 
wyjątkiem, że książka ma 
postać kilkunastometrowe-
go zwoju). Z czasem prze-
kształcił się w ozdobną pla-
kietę zawieszaną na Torze z 
określeniem nazwy święta, 
w którym wypada czytanie 
określonego fragmentu. 
Tasy należą do charaktery-
stycznych elementów wy-
posażenia synagog Żydów 
aszkenazyjskich (środko-

woeuropejskich). Najstar-
sze zachowane w Polsce 
tarcze na Torę datowane są 
na początek XVIII w.

W zbiorach Muzeum im. 
Jana Kasprowicza znajdu-
ją się trzy tasy.  Najstar-
szy, datowany na wiek 
XVIII, pochodzi z synagogi 
w Inowrocławiu. To srebr-
na tarcza z elementami 
mosiężnymi i szklanymi 
imitacjami kamieni szla-
chetnych. W jej centrum 
znajduje się hebrajska in-

skrypcja „szabat” - ozna-
czająca dzień, w którym 
zwój Tory oznaczony tym 
tasem był używany (od 
piątkowego wieczoru do 
sobotniego). Motywem do-
minującym, zdobionym 
kolorowymi kamieniami 
jest korona – symbol Tory, 
którą podtrzymują dwa 
gryfy, strażnicy skarbu. 
Tło blachy zdobi repuso-
wany ornament roślin-
ny – drzewo życia. Tora 
bowiem „to Nauka, drze-
wo żywota dla trzymają-
cych się jej, i szczęście dla 
wspierających się na niej”. 
Do tasu przytwierdzone 
są trzy blaszki zdobione 
rokokowym ornamentem 
z inskrypcjami hebrajskimi, 
mającymi charakter funda-
cyjny. Dzięki współpracy 
muzeum z prof. Andrzejem 
Trzcińskim z Uniwersytetu 
Marii Curii-Skłodowskiej 
wiemy, że ten jedyny zaby-
tek z inowrocławskiej starej 
synagogi fundowali Miriam 
i Abraham (małżeństwo) 
w 1782 r.

U marszałka 
o aktualnych potrzebach powiatu

Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska 
spotkała się z Piotrem 
Całbeckim Marszał-
kiem Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
i Elżbietą Piniewską 
Przewodniczącą Sejmi-
ku Województwa oraz 
dyrektorami resortów 
dróg i inwestycji unijnych 
w sprawie remontu drogi 
254 Brzoza-Wylatowo               
i przebudowy drogi 255 
Pakość Strzelno - dróg 
wojewódzkich. W spo-
tkaniu udział wzięły 
też władze zaintereso-
wanych samorządów 
z powiatów inowrocław-
skiego i mogileńskiego. 

Była to również okazja 
do rozmów o  wsparciu 
dla Powiatu Inowrocław-
skiego na wiele projektów. 
Powiat stara się o  po-
moc marszałka m.in. w: 

zakupie samolotu zada-
niowego dla Aeroklubu 
Kujawskiego, remoncie 
domu rodziny Jana Ka-
sprowicza w  Szymborzu, 
budowie bieżni, remoncie 
auli i  wymianie dachu na 
budynku III LO, budowie 
lapidarium, dygitaliza-
cji zasobów geodezyj-
nych „infostrada Kujaw                     
i Pomorza II” czy Budowie 
Kujawsko-Pomorskiego 
systemu dostępności elek-
tronicznej dokumentacji 

medycznej w  powiato-
wym szpitalu.,

- Cieszę się, że udało się 
poruszyć tak wiele spraw 
ważnych dla mieszkańców 
Powiatu Inowrocławskie-
go. Najważniejsze, że Pan 
Marszałek jest otwarty na 
nasze propozycje i  jest 
duża szansa na realną po-
moc – powiedziała starosta 
Wiesława Pawłowska.

W  spotkaniu brała też 
udział Poseł na Sejm RP 
Magdalena Łośko. AK

Sezon remontowy w szkołach 
i placówkach powiatowych
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gmina inowrocław www.gminainowroclaw.eu

Z dniem 1 lipca br., zgod-
nie z Zarządzeniem Nr 
341 Wójta Gminy Inowro-
cław z 29 czerwca 2021 r., 
na stanowisko Zastępcy 
Wójta Gminy Inowrocław 
powołana została Magda-
lena Dąbrowska.

Uroczyste wręczenie nomi-
nacji odbyło się w  czwart-
kowy poranek (01.07) 
w  Urzędzie Gminy Inowro-
cław. Wójt Gminy Tadeusz 
Kacprzak, w  obecności kie-
rownictwa Urzędu: sekreta-
rza – Grażyny Zaręby, skarb-
nika – Aldony Sulinowskiej 
oraz dyrektorów wydziałów 
i jednostek organizacyjnych, 
życzył powołanemu Zastęp-
cy samych sukcesów i  za-
wodowego spełnienia na no-
wym stanowisku pracy.

Magdalena Dąbrowska od 
2013 r. była dyrektorem Cen-
trum Integracji Społecznej 
w Łojewie, wcześniej (przez 
ostatnie miesiące 2012 r.) 
przygotowując wszelką 
dokumentację (analizy, 
status, baza) stanowiącą 
fundament do powstania 
CIS. Jednocześnie (od 2017 
r.) w  Spółdzielni Socjalnej 
WIGOR zajmowała się m.in. 
przygotowaniem wniosków 
o  dofinansowanie w  ra-

mach konkursów UE. Mag-
dalena Dąbrowska posiada 
bogate doświadczenie pro-
jektowe; kierowała m.in. 
projektami „Planowanie 
metodą projektu szansą na 
życiowy sukces”, „Eduka-
cja – wybór dla przyszłości” 
oraz pokrewnym „Eduka-
cja – wybór dla przyszłości 
podinowrocławskich spo-
łeczności”. W wielu innych 
projektach była szkoleniow-
cem i  trenerem. Ma też na 
swoim koncie udział w wie-
lu kursach i  szkoleniach, 
których tematem było m.in. 
„Zarządzanie organizacją 
pozarządową”, „Zarządza-
nie projektem”, czy ogólnie 
pojęta ekonomia społeczna.

Wcześniejsza kariera za-
wodowa obecnej Zastępcy 
Wójta wiązała się z  pracą 
w  Stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa Działania Czarno-
ziem na Soli (na stanowisku 
kierownika, a następnie dy-
rektora biura) oraz w Zakła-
dach Tłuszczowych „Krusz-
wica” S.A.

Ścieżka edukacyjna Mag-
daleny Dąbrowskiej – pry-
watnie mężatki i  mamy 
dwójki chłopców – prowa-
dzi na Uniwersytet Miko-
łaja Kopernika w  Toruniu, 
gdzie w 2005 r. (absolwent-
ka II LO w  Inowrocławiu 
a.d. 2000) uzyskała tytuł 
magistra (na kierunku sto-
sunki międzynarodowe) 

oraz kwalifikacje pedago-
giczne. W  2010 r. w  Wyż-
szej Szkole Gospodarki 
w  Bydgoszczy była dyrek-
tor CIS ukończyła studia 
podyplomowe w  zakresie 
planowania i  zarządzania 
funduszami EU, zaś w 2020 
r., na tej samej uczelni, 
ukończyła „podyplomów-
kę” w  zakresie administra-
cji i  zarządzania finansami 
publicznymi.

Z  dniem objęcia sta-
nowiska życzymy nowej 
Zastępcy Wójta wszelkiej 
pomyślności w  realizacji 
swojej misji na rzecz naszej 
Gminy.

Dzień wcześniej, 30 
czerwca br. Wójt Gminy 

Inowrocław Tadeusz Kac-
przak wraz z  kierownic-
twem Urzędu, dyrektorami 
wydziałów, kierownikami 
referatów i  pracownikami 
urzędu oraz dyrektorami 
i  kierownikami jednostek 
organizacyjnych, podzięko-
wał za pracę na rzecz Gminy 
i  jej mieszkańców swojemu 
dotychczasowemu Zastępcy 
Markowi Karólewskiemu. 
Odchodzący na emeryturę 
Zastępca usłyszał m.in. ży-
czenia zdrowia, realizacji 
pasji i  spełnienia wszelkich 
marzeń.

Marek Karólewski stano-
wisko Zastępcy Wójta objął 
w  2011 r. Wcześniej zwią-
zany był przede wszystkim 

z  oświatą. Pracował m.in. 
jako nauczyciel w szkołach 
podstawowych w  Pieraniu, 
Chlewiskach i  Bachorcach 
oraz był dyrektorem gim-
nazjów w  Inowrocławiu 
i  Żalinowie. Przez blisko 
dekadę był starszym wi-
zytatorem w  Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy. 

Jego pasją jest sport; od 
wielu lat czynnie uprawia 
biegi startując z  sukcesami 
w wielu imprezach na tere-
nie całego kraju.

Odchodzącemu Zastępcy 
dziękujemy za lata rzetel-
nej i odpowiedzialnej pracy 
oraz życzymy zdrowia, żela-
znej kondycji i niesłabnące-
go apetytu na życie.

3 lipca br. na boisku przy 
Szkole Podstawowej im. 
Władysława Broniew-
skiego w Jaksicach odbył 
się integracyjny festyn 
rodzinny pod hasłem 
„Znowu Razem”, zorga-
nizowany w ramach akcji 
promującej szczepienia.

Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom pikniku sze-
reg atrakcji – dmuchane 
zjeżdżalnie i  animacje dla 
najmłodszych, rozgrywki te-
leturniejowe, gry intelektu-
alne oraz warsztaty kreatyw-
nej pracy twórczej. Poprzez 
zabawę – gry, zgadywanki 
i  quizy – prowadząca im-
prezę „Dr Monia”, przy 
merytorycznym wsparciu 
Gminnego Koordynatora ds. 
Szczepień oraz pielęgniar-

ki z  jaksickiej przychodni, 
przystępnym językiem przy-
bliżyła sposoby przeciw-
działania rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa oraz walki 
z pandemią.

Podczas festynu goście 
mieli okazję skosztować 
przeróżnych smakołyków, 
m.in. kiełbasek z grilla oraz 
pysznych słodkości przygo-
towanych przez jaksickie or-
ganizacje – Koło Gospodyń 
Wiejskich i  Stowarzyszenie 
Rozwoju Jaksic. W  organi-
zację pikniku włączyła się 
także Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Jaksicach.

Wójt Gminy Inowrocław 
Tadeusz Kacprzak w  swo-
im wystąpieniu podzięko-
wał uczestnikom za przy-
bycie i  doskonałą zabawę, 
a  organizatorom festynu 
– pracownikom Wydziału 
Komunikacji i  Spraw Spo-

łecznych – za profesjonal-
ne przygotowanie imprezy. 
Mieszkańców Gminy oraz 
wszelkich gości zachęcał do 
szczepień.

W  spotkaniu wzięli 
udział: Zastępca Wójta Gmi-
ny Inowrocław Magdalena 
Dąbrowska, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Krzysztof 
Kołtuński wraz z  radnymi 

Ireną Trybułą i  Aliną Koś-
ką, sołtys Sołectwa Jaksice 
Krystyna Sowińska oraz 
dyrektorzy i  kierownicy 
wydziałów Urzędu Gminy 
Inowrocław i  jednostek or-
ganizacyjnych.

Podczas festynu każ-
dy chętny miał możliwość 
udziału w Spisie Powszech-
nym.

Magdalena Dąbrowska Zastępcą Wójta

„Znowu Razem”, czyli rodzinny festyn w Jaksicach
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GMINA KRUSZWICA www.gminakruszwica.pl

W sobotę (3 lipca) 
w Centralnym Ośrodku 
Sportu – Ośrodek Przy-
gotowań Olimpijskich 
w Wałczu odbyło się uro-
czyste wręczenie nomi-
nacji dla reprezentantów 
Polski w wioślarstwie 

na igrzyska olimpijskie 
w Tokio.

Wśród nominowanych 
była dwójka wioślarzy 
z  Klubu Wioślarskiego 
„Gopło” Kruszwica – Jerzy 
Kowalski i  Artur Mikołaj-
czewski.

W  trakcie spotkania 
kruszwickim wioślarzom 
pogratulowali: Burmistrz 
Kruszwicy Dariusz Wit-
czak, prezes KW Gopło 
Stefan Janeczek, trenerzy 
Kazimierz Naskręcki oraz 
Robert Januszek.

Jest to bez wątpienia 
bardzo ważna chwila oraz 

powód do dumy i  radości 
zarówno dla Klubu Wioślar-
skiego „Gopło” Kruszwica, 
a  także całej Kruszwicy.
Zawody wioślarskie na 
igrzyskach rozpoczną się 23 
lipca, a zakończą 30 lipca.

Kibicujmy wspólnie na-
szym wioślarzom podczas 
Igrzysk Olimpijskich!

Nominacje olimpijskie dla kruszwickich wioślarzy!
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www.gniewkowo.com.pl  gmina gniewkowo

Kolejna umowa dofinan- 
sowująca inwestycję 
w Gniewkowie podpisana.

Podpisano umowę dofi-
nansowującą zadanie oraz 
przystąpiono do wstępnych 
prac przy inwestycji pn. 
„Zagospodarowanie Parku 
Wolności w  Gniewkowie na 
cele rozwoju społecznego” 
realizowanej ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla 
Osi priorytetowej 6. Solidar-
ne społeczeństwo i  konku-
rencyjne kadry, Działania 
6.2. Rewitalizacja obszarów 
miejskich i  ich obszarów 
funkcjonalnych, Schemat: 
Inwestycje z  zakresu re-
witalizacji obszarów miej-
skich w  ramach polityki 
terytorialnej w  ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Wartość 
całkowita projektu wynika-
jąca z  umowy o  dofinan-
sowanie zadania wynosi 

7.892.010,22 zł, wartość dofi-
nansowania z EFRR to kwo-
ta 2.149.783,58 zł oraz z bu-
dżetu państwa 789.201,02 zł.

W ramach inwestycji po-
wstaną takie obiekty, jak: 
Centrum Integracji Mię-
dzypokoleniowej, plac za-
baw z częścią wodną, ska-
tepark, urządzenia siłowni 
zewnętrznej, ścieżki nor-
dic-walking, miasteczko 
ruchu drogowego, altana 
nawiązująca do dawnych 
tradycji parku, a  także  
boisko wielofunkcyjne oraz 

parking. Miejsca po byłych 
cmentarzach żydowskim 
i  ewangelickim zostaną 
odpowiednio zagospoda-
rowane, by upamiętnić ich 
charakter. Skwery zieleni 
zostaną zagospodarowa-
ne małą architekturą, od-
powiednim oświetleniem 
i nowymi nasadzeniami. 

Poza projektem unijnym 
na terenie parku w miejscu 
dawnego powstanie nowy 
kompleks basenowy. Planu-
je się, że prace potrwają do 
końca tego roku.

Nadchodzące wakacje 
upłyną pod znakiem 
remontów w gniewkow-
skim przedszkolu.

6 lipca w gabinecie Burmi-
strza odbyło się podpisanie 
umowy na realizację zada-
nia pn. „Remont elewacji, 
dachu wraz z  kominami 
i  wykonanie utwardzeń 
nawierzchni z  kostki beto-
nowej brukowej budynku 
Przedszkola Bajkowa Kraina 
w  Gniewkowie” z  wyko-
nawcą - firmą VINPLAN Sp. 
z o.o. Sp. k. z siedzibą przy 
ul. Karola Libelta 7, 88-100 
Inowrocław. Kwota robót 
budowlanych wynikających 
z umowy to 521.025,00 zł. 

W  ramach inwestycji 
Wykonawca zrealizuje 
także prace dotyczące in-
stalacji odgromowej oraz 
napis z  nazwą placów-
ki. Szacowany całkowity 
koszt inwestycji to kwota 
550.000,00 zł.

Zagospodarowanie Parku Wolności 
w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego

Przedszkole odzyska swój blask  
i doczeka się nowej nawierzchni
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gmina dąbrowa biskupia www.dabrowabiskupia.pl

W dniu 28 czerwca tego 
roku w siedzibie Urzędu 
Gminy w Dąbrowie 
Biskupiej odbyło się 
spotkanie, na które Wójt 
gminy Dąbrowa Biskupia 
Pan Marcin Filipiak 
wraz z Przewodniczącą 
Rady Gminy Dąbrowa 
Biskupia Panią 
Wiesławą Posadzy 
zaprosił Najlepszych 
Absolwentów Szkół 
Podstawowych w roku 
szkolnym 2020/2021   
wraz z ich rodzicami oraz 
dyrektorami szkół.

Podczas spotkania tytuł 
i  nagrodę  za szczególne 
wyniki w nauce z rąk wło-
darza gminy  otrzymały:

•	 Wiktoria	Boruch - Naj-
lepsza Absolwentka 
Szkoły Podstawowej 
im. Pierańskiego Od-
działu Straży Ludowej 
w Pieraniu

•	 Wiktoria	Maciejewska 
- Najlepsza Absol-
wentka  Szkoły Pod-
stawowej w Ośnisz-
czewku

•	 Martyna	Kołtuńska	- 
Najlepsza Absolwent-
ka  Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego 
w Dąbrowie Biskupiej

•	 Zofia	Wiktoria	Kośmi-
der -  Absolwentka  
Szkoły Podstawowej  
im. Generała Wła-
dysława Sikorskiego 
w Parchaniu.

Na spotkaniu Wójt gmi-
ny wraz z  Panią Przewod-
niczącą pogratulowali za-
równo wyróżnionym, jak 
i rodzicom, wręczając  listy 
gratulacyjne, życząc dal-
szych sukcesów na nowej 
drodze oraz udanych waka-
cji.

Podziękowania popłynęły 
również na ręce dyrektorów 
szkół:  Pani Barbary Kwiat-
kowskiej, Pani Lidii Tuszyń-
skiej, Pani Lidii Przekwas 
oraz Pana Piotra Stabulewi-
cza. 

Najlepsi Absolwenci w roku szkolnym 2020/2021

fot. NADESŁANE

www.rojewo.pl  GMINA ROJEWO

Podczas XXVIII sesji Rady 
Gminy Rojewo, która od-
była się 24.06.2021 r., 
radni podjęli uchwałę 
w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Rojewo 
Rafałowi Żurowskiemu 
absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu 
za 2020 rok. 

Decyzję poprzedzono wni-
kliwą analizą finansową, 
radni zapoznani zostali ze 
sprawozdaniem finanso-
wym oraz sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 
rok ubiegły. Zgodnie z po-
rządkiem obrad informacje 
przedstawiła Skarbnik Gmi-
ny Pani Mirosława Kaczma-
rek. 

Odczytano także pozy-
tywną opinię dotyczącą 
sprawozdania, wystawioną 
na wniosek komisji rewizyj-
nej przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Bydgosz-

czy. Następnie Przewodni-
cząca Rady Gminy Joanna 
Mąka przeprowadziła gło-
sowanie, w którym  jedno-
głośnie  udzielono Wójtowi 
absolutorium. 

Na ręce włodarza kwia-
ty i gratulacje złożyli nie 
tylko współpracownicy sa-

morządowi, ale też  radni 
i sołtysi. Wójt serdecznie 
podziękował wszystkim 
za współpracę i uznanie 
jego pracy, ale zaznaczył 
też, że dobry wynik to 
przede wszystkim efekt 
zaangażowania wielu śro-
dowisk. 

Obecnie prace koncentru-
ją się na wykonaniu do-
cieplenia ścian, wymianie 
instalacji grzewczej, jak 
również wymianie stolar-
ki okiennej i drzwiowej. 

Termomodernizacja oprócz 
walorów ekonomicznych 
przyczyni się do poprawy 
komfortu cieplnego we-
wnątrz obiektu, jak również 
do podniesienia estetyki bu-
dynku.

Przetarg na roboty 
budowlane związane 
z realizacją inwestycji 
pn. „Budowa drogi 
gminnej na odcinku 

Rojewo – Wybranowo” 
został rozstrzygnięty. 

Inwestycję wykona Przed-
siębiorstwo Robót Dro-
gowych „INODROG” 

z  Inowrocławia za kwotę 
2.065.637,82 zł. Łączna 
długość drogi wyniesie 
2,514 km.  

Termin realizacji inwe-
stycji 15.10.2021 r.

Wójt Gminy Rojewo 
z wotum zaufania i absolutorium

Trwają prace 
termomodernizacyjne budynku 
Szkoły Podstawowej w Rojewie

Powstanie nowa droga w Gminie Rojewo

termomodernizacyjne budynku 

FOT. NADESŁANE
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www.zlotnikikujawskie.pl  gmina złotniki kujawskie

Magdalena KrajewsKa

Podczas IX Nocy 
Muzeów, organizowanej 
w Tucznie przez Zespół 
Placówek Oświatowych 
i Stowarzyszenie „Tuczno, 
moje małe Kujawy”, Wójt 
Gminy Złotniki Kujawskie 
Pan Witold Cybulski  
w asyście zawodników 
LKS Cukrownik Tuczno 
oficjalnie otworzył boisko 
sportowe.

Boisko zostało oddane do 
użytku w  ubiegłym roku, 
jednak panująca pandemia 
nie pozwoliła wykorzystać 
w pełni jego możliwości. 

Noc Muzeów, sfinansowa-
na przez Urząd Marszałkow-
ski w  Toruniu, Starostwo 
Inowrocławskie oraz Urząd 
Gminy Złotniki Kujawskie, 
była pierwszą dużą impre-
zą zorganizowaną na tym 
obiekcie. 

W  ramach Nocy Muzeów 
zatytułowanej „W  starym 
kinie”, Tuczno przeniosło 

się w świat filmu do lat 70. 
Za sprawą przygotowanych 
występów uczniowie przy-
pomnieli sceny i  piosenki 
z  kultowych produkcji fil-
mowych. W  parku działało 
miasteczko westernowe, 
które cieszyło odwiedzają-
cych licznymi atrakcjami. 
Od wspólnego świętowania 
mieszkańcy Tuczna i  ich 
goście rozpoczęli wakacje.

Kompleks sportowy w Tucznie oficjalnie otwarty!
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www.pakosc.pl  GMINA PAKOŚĆ

29 czerwca Rada Miejska 
w Pakości podczas XXV 
sesji udzieliła Burmistrzo-
wi Pakości Zygmuntowi 
Groniowi absolutorium 
z wykonania budżetu 
gminy Pakość za 2020 
rok. 

Udzielenie absolutorium 
poprzedziło przedstawienie 
przez zastępcę burmistrza 
Szymona Łepskiego raportu 
o  stanie gminy Pakość za 
2020 rok, wynikiem czego 
było jednogłośne przyjęcie 
uchwały w  sprawie udzie-
lania wotum zaufania Bur-
mistrzowi.

Pozytywną opinię w spra-
wie udzielenia absolutorium 
wydała wcześniej Regio-
nalna Izba Obrachunkowa 
w  Bydgoszczy w  związku 
ze złożonym wnioskiem 
przez Komisję Rewizyjną. 
Wcześniej, RIO Bydgoszcz 
pozytywnie zaopiniowało 
przedstawione przez Burmi-
strza sprawozdanie z wyko-

nania budżetu gminy Pakość 
za 2020 rok. 

Skarbnik Gminy Anna 
Kruszka przedstawiła fi-
nansowe sprawozdanie 
z  realizacji budżetu. Łącz-
ne dochody gminy Pakość 
w  2020 roku wyniosły 
50  035  552,45 zł, z  czego 
dochody majątkowe wy-
niosły 4  416  027,04 zł, tj. 
8,82% dochodów ogółem. 
Plan dochodów ogółem 
zrealizowano w  99,43%, 
w  tym dochodów bieżą-

cych 97,92% oraz dochodów 
majątkowych 118,32%. 

Realizacja wydatków ogó-
łem za 2020 rok wyniosła 
47  457  841,96 zł, to jest 
90,52% planu, w  tym wy-
datków bieżących 94,76% 
i  wydatków majątkowych 
59,24%. Budżet gminy 
za 2020 rok zamknął się 
nadwyżką w  wysokości 
2 577 710,49 zł. 

Podczas sesji Radni pod-
jęli 24 uchwały, 1 została 
odrzucona. 

W maju br. Gmina Pakość 
zawarła porozumienie 
z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu z przeznacze-
niem środków na pro-
gram „Czyste Powietrze”, 
którego celem jest po-
prawa jakości powietrza 

oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej 
budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych.

Podczas XXV sesji, któ-
ra odbyła się 29 czerwca 

br. w  uchwale budżeto-
wej gminy Pakość radni 
Rady Miejskiej przyjęli 
środki dofinansowania 
w wysokości 20 000,00 zł 
na uruchomienie punktu 
konsultacyjno- informa-
cyjnego.

O  możliwości złożenia 
wniosku w  naszej gminie 
poinformujemy w najbliż-
szym czasie.

13 i 20 lipca w godzinach od 15.00 do 19.00 w Ośrodku Kultury i Turystyki 
w Pakości odbędą się szczepienia przeciwko COVID-19:

-  szczepionką Pfizer,
-  szczepionką Jonhson&Johnson (jednodawkową). 

Do rejestracji potrzebny jest numer PESEL, w  przypadku osób niepełnoletnich 
obecność rodzica lub opiekuna. 

Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja, szczepienia odbędą się według kolejności 
zgłoszeń.

Raport o stanie Gminy przyjęty. 
Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

Otrzymaliśmy do� nansowanie na otwarcie 
punktu konsultacyjno-informacyjnego

Będą szczepić w Ośrodku Kultury
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od 9 do 15 lipca

 poniedziałek, 12 lipca

05.20  Przysięga (442) - serial
06.10  Elif (1012) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (20) - serial
09.40  Komisarz Alex (174) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (253) - serial
11.30  Uzdrowisko (21) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Wyprawa do wnętrza wulkanu 

(1) - dokument
14.00  Elif (1013) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (443) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Dzikie pszczoły (11) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Królowa i konkwistador (1) 

- serial
21.35  To był rok! (21) - rozrywka
22.30  Gra na maksa (22) - serial
22.40  Czeska mitologia - dokument
23.40  Święci i żołnierze: Credo spado-

chroniarza - film fabularny, 
USA 2012, reż. Ryan Little

01.25  Miłość w Seattle 
- film fabularny, USA/Kanada/
Wielka Brytania 2009, 
reż. Brandon Camp

03.25  Dobrzy ludzie - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania/Dania/
Szwecja 2014, reż. Henrik 
Ruben Genz

04.55  Notacje (33) - dokument
05.05  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka - kultura
05.30  Na dobre i na złe (703) 

- serial
06.25  Życiowe wybory (5) 

- dokument
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
11.30  Dziewczyny ze Lwowa (26) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (136) 

- serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (276) - serial
15.10  Górscy ratownicy (104) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (63) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (137) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2425) 

- serial
20.10  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki 
21.20  Lepsza połowa - serial
21.50  Czerwona królowa (9) - serial
22.50  Tajemnice Majorki (3) - serial
23.50  Piąta władza 

- film fabularny, USA/Indie/
Belgia 2013, reż. Bill Condon, 
wyk. Daniel Brühl, Benedict 
Cumberbatch, Alicia Vikander

02.00  Warto kochać (65) - serial
02.50  USS „Squalus” zatonął 

- film fabularny, USA 2001, 
reż. James Keach, wyk. 
Sam Neill, Shea Whigham, 
Matthew Wait

04.25  Rodzinka.pl (9) - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (282) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (283) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (170) - serial
10.40  Dlaczego ja? (497) - serial
11.40  Gliniarze (550) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (844) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1010) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.35  Gliniarze (495) - serial
17.40  Sekrety rodziny (201) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Pojutrze 

- film fabularny, USA 2004, 
reż. Roland Emmerich, 
wyk. Dennis Quaid, Jake 
Gyllenhaal, Emmy Rossum

22.45  G.I. Joe: Odwet 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Jon M. Chu, wyk. Dwayne 
Johnson, Channing Tatum, 
Adrianne Palicki

01.05  Szklana pułapka 4.0 
- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2007, 
reż. Len Wiseman, 
wyk. Bruce Willis, Timothy 
Olyphant, Justin Long

03.50  Love Island. Wyspa miłości 
(8) - rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

05.05  Uwaga! - info
05.20  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.50  Akademia ogrodnika - info
06.00  LAB (16) - serial
07.00  Ukryta prawda (994) - serial
08.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
09.00  Ten moment (16) - serial
09.35  SOS. Ekipy w akcji (16) 

- dokument
10.35  Rozwód. Walka o wszystko 

(16) - serial, Polska 2020
11.35  Top 10 Playera - rozrywka
11.45  Ukryta prawda (952) - serial
12.50  Ukryta prawda (995) - serial
13.50  Ukryta prawda (792) - serial
14.55  Szpital (447) - serial
16.00  LAB (35) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (953) - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3254) - serial
20.55  Milionerzy (394) - rozrywka
21.35  Pamiętnik 

- film fabularny, USA 2004, 
reż. Nick Cassavetes, 
wyk. Rachel McAdams, 
Ryan Gosling, Gena Rowlands

00.10  Ultimatum Bourne’a 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Francja/Hiszpania 2007, 
reż. Paul Greengrass, 
wyk. Matt Damon, Julia Stiles, 
David Strathairn

02.35  Co za tydzień - info
03.10  Wewnętrzny wróg (4) - serial
04.10  Noc magii - rozrywka

 niedziela, 11 lipca

04.45  Klan (3807, 3808, 3809) - serial
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl - info
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.00  Policzmy się dla Polski - info
09.10  Przyrodnik na tropie - info
09.45  Japonia - inspirujące 

krajobrazy (7, 8) - dokument
10.25  Klasztorne smaki Remigiusza 

Rączki - info
10.55  Słowo na niedzielę - info
11.00  Transmisja mszy świętej 
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Wadowickie spotkania 
13.15  Wyprawa do wnętrza wulkanu 

(1) - dokument
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.50  Komisarz Alex (150) - serial
15.50  Geniusze i marzyciele: 

Zygmunt PuławskI - polskie 
skrzydła - dokument

16.50  Łączy nas EURO (38) 
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.25  Stulecie Winnych (7) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Gra na maksa (22) - serial
20.20  UEFA Euro - piłka nożna, 

Wielka Brytania 2021
23.20  Miłość w Seattle - film 

fabularny, USA/Kanada/Wielka 
Brytania 2009, reż. Brandon 
Camp

01.20  Wołyń - film fabularny, 
Polska 2016, reż. Wojciech 
Smarzowski

03.55  Kopciuszek (21, 22) - serial
04.55  Z pamięci - publicystyka

05.20  Barwy szczęścia (2423) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2424) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2425) - serial
07.00  M jak miłość (1578) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie - info
11.00  Dookoła Bałtyku - info
11.25  Zezowate szczęście 

- film fabularny, Polska 1960, 
reż. Andrzej Munk, wyk. 
Bogumił Kobiela, Maria Ciesiel-
ska, Helena Dąbrowska

13.20  Va banque - rozrywka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2021 

- rozrywka
16.15  Na sygnale (304) - serial
16.50  Alternatywy 4 (2) - serial
17.50  Gra na maksa (22) - serial
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Sekretne życie kotów (2) 

- rozrywka
19.20  Rodzinka.pl (187) - serial
19.50  Gra na maksa (22) - serial
20.00  Wielki koncert nocy letniej 

(1) - muzyka, Polska 2020
20.55  Wielki koncert nocy letniej 

(2) - muzyka, Polska 2020
21.55  Muzyka, taniec, zabawa (22) 

- muzyka, Polska 2020
23.00  Hity wszech czasów (8) 

- muzyka, Polska 2021
00.00  Disco Polo 

- film fabularny, Polska 2015, 
reż. Maciej Bochniak, 
wyk. Dawid Ogrodnik, 
Piotr Głowacki, Tomasz Kot

01.55  Mój Nikifor 
- film fabularny, Polska 2004, 
reż. Krzysztof Krauze, 
wyk. Krystyna Feldman, 
Roman Gancarczyk, Jerzy 
Gudejko

03.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.45  Samoloty - film fabularny, 

USA 2013, reż. Klay Hall
10.45  Fantastyczna czwórka 2: 

Narodziny Srebrnego Surfera 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Wielka Brytania 2007, reż. 
Tim Story, wyk. Ioan Gruffudd, 
Jessica Alba, Chris Evans

12.45  Smerfy: Legenda Smerfnej 
Doliny - film fabularny, 
USA 2013, reż. Stephan Franck

13.15  Epoka lodowcowa: 
Mocne uderzenie 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Mike Thurmeier, 
Galen T. Chu

15.15  Thor - film fabularny, USA 
2011, reż. Kenneth Branagh, 
Joss Whedon, wyk. Chris 
Hemsworth, Anthony Hopkins, 
Natalie Portman

17.45  Nasz nowy dom - rozrywka
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.54  Pogoda
20.00  Kabaret na żywo - Klinika 

Skeczów Męczących 
- rozrywka

22.10  Drużyna A 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2010, 
reż. Joe Carnahan, wyk. Liam 
Neeson, Bradley Cooper, 
Jessica Biel

00.50  Pojutrze 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Roland Emmerich, 
wyk. Dennis Quaid, Jake 
Gyllenhaal, Emmy Rossum

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
(7) - rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

06.00  Uwaga! - info
06.20  Ukryta prawda - serial
07.20  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.20  Nowa Maja w ogrodzie - info
08.50  Akademia ogrodnika - info
09.00  Dzień dobry wakacje - info
11.30  Weekendowa metamorfoza 

- rozrywka
12.30  Co za tydzień - info
13.05  Rozenek cudnie chudnie 

- rozrywka
13.40  Dennis rozrabiaka 

- film fabularny, USA 1993, 
reż. Nick Castle, wyk. Walter 
Matthau, Joan Plowright, 
Mason Gamble

15.45  Junior - film fabularny, 
USA 1994, reż. Ivan Reitman, 
wyk. Arnold Schwarzenegger,
Danny DeVito, Emma 
Thompson

18.00  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Ultimatum Bourne’a 

- film fabularny, USA/Niemcy/
Francja/Hiszpania 2007, 
reż. Paul Greengrass, 
wyk. Matt Damon, Julia Stiles, 
David Strathairn

22.20  Słaby punkt 
- film fabularny, USA/Niemcy 
2007, reż. Gregory Hoblit, 
wyk. Anthony Hopkins, Ryan 
Gosling, David Strathairn

00.50  Hannibal 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA/Włochy 2001, 
reż. Ridley Scott, wyk. Anthony 
Hopkins, Julianne Moore, 
Gary Oldman

03.30  Noc magii - rozrywka

 sobota, 10 lipca

05.10  Klan (3805, 3806) - serial
06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.35  Rok w ogrodzie - info
08.00  Rok w ogrodzie extra - info
08.15  Wojsko-polskie.pl - info
08.40  Pełnosprawni - magazyn
09.15  Sprawa dla reportera 
10.15  Świat według T.S. Spiveta 

- film fabularny, Francja/
Kanada 2013, reż. Jean-Pierre 
Jeunet

12.10  Niewidzialne miasta starożyt-
ności (2) - serial

13.10  Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat (113) - dokument 

13.45  Przyrodnik na tropie - info
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Ojciec Mateusz (293) - serial
15.50  Geniusze i marzyciele. Kazi-

mierz Prószyński - dokument
16.50  Łączy nas EURO (37) 
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.25  Stulecie Winnych (6) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Wołyń - film fabularny, 

Polska 2016, reż. Wojciech 
Smarzowski, wyk. Michalina 
Łabacz, Arkadiusz Jakubik, 
Wasyl Wasyłyk

23.10  Ben Hur - film fabularny, USA 
2016, reż. Timur Bekmambe-
tov, wyk. Jack Huston, Toby 
Kebbell, Rodrigo Santoro

01.20  Braterstwo - film fabularny, 
USA 2005, reż. Jean-Claude La 
Marre, wyk. David Carradine, 
Gabriel Casseus

02.55  Kopciuszek (18, 19, 20) - serial
04.25  Z pamięci - publicystyka
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.55  Barwy szczęścia (2421) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2422) - serial
07.00  M jak miłość (1577) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie - info
11.10  Rodzinny ekspres - info
11.45  Przygoda na Mariensztacie 

- film fabularny, Polska 1953, 
reż. Leonard Buczkowski, 
wyk. Lidia Korsakówna, 
Tadeusz Schmidt, Adam 
Mikołajewski

13.25  Va banque - rozrywka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.20  Szansa na sukces. Opole 2021 

- rozrywka
16.20  Na sygnale (303) - serial
16.55  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
17.30  Lajk! - info
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion - rozrywka
19.20  Rodzinka.pl (186) - serial
20.00  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki 
00.20  Hity wszech czasów (7) 

- muzyka, Polska 2021
01.20  Być jak Kazimierz Deyna 

- film fabularny, Polska 2012, 
reż. Anna Wieczur-Bluszcz, 
wyk. Przemysław Bluszcz, 
Gabriela Muskała, Jerzy Trela

03.05  Fascynacja 
- film fabularny, Niemcy/
Wielka Brytania 2004, 
reż. Klaus Menzel, 
wyk. Jacqueline Bisset, 
Adam Garcia, Alice Evans

04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.30  Załoga G 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Hoyt Yeatman, wyk. Bill 
Nighy, Zach Galifianakis, Tyler 
Patrick Jones

10.10  Ewa gotuje - info
10.40  Nasz nowy dom - rozrywka
11.40  Wolni od długów - rozrywka
12.40  Bogaty dom - biedny dom 

(29) - dokument
13.40  Łowcy nagród - rozrywka
14.40  Rolnicy. Podlasie (5) 

- dokument
15.45  Więzienie (72, 73) - dokument
16.45  Więzienie (1, 2) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (211, 212) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Thor - film fabularny, USA 

2011, reż. Kenneth Branagh, 
Joss Whedon, wyk. Chris 
Hemsworth, Anthony Hopkins, 
Natalie Portman

22.40  Turysta 
- film fabularny, USA/Francja/
Włochy/Wielka Brytania 
2010, reż. Florian Henckel von 
Donnersmarck, wyk. Johnny 
Depp, Angelina Jolie, Paul 
Bettany

00.50  Bez snu 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Baran bo Odar, wyk. Jamie 
Foxx, Michelle Monaghan, 
Scoot McNairy

02.50  Kabaretowa Ekstraklasa 
03.35  Love Island. Wyspa miłości 

(6) - rozrywka
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

06.10  Uwaga! - info
06.25  Ukryta prawda (1045) - serial
07.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.25  Wymarzone ogrody - info
09.00  Dzień dobry wakacje - info
11.30  Na Wspólnej (3250) - serial
11.55  Na Wspólnej (3251) - serial
12.20  Na Wspólnej (3252) - serial
12.50  Na Wspólnej (3253) - serial
13.20  MasterChef Junior - rozrywka
14.55  Power Couple - rozrywka
16.25  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
17.25  Polowanie na ogród 

- dokument
18.00  Patent na dom - info
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Sztuka zrywania 

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

22.15  Pitch Perfect 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Jason Moore, 
wyk. Anna Kendrick, Skylar 
Astin, Ben Platt

00.45  Noc oczyszczenia: Czas wyboru 
- film fabularny, USA/Japonia 
2016, reż. James DeMonaco, 
wyk. Frank Grillo, Elizabeth 
Mitchell, Mykelti Williamson

03.00  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

04.00  Uwaga! - info
04.20  Noc magii - rozrywka

 piątek, 9 lipca

05.20  Przysięga (441) - serial
06.10  Elif (1011) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (19) - serial
09.40  Komisarz Alex (173) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (252) - serial
11.30  Uzdrowisko (20) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (365) - info
12.50  Rozbójnicy wśród zwierząt 

(3) - dokument
14.00  Elif (1012) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.00  Przysięga (442) - serial
16.50  Łączy nas EURO (36) 
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Dzikie pszczoły (10) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Gra na maksa (21) - serial
20.40  Hobbit: Niezwykła podróż 

- film fabularny, USA/Nowa 
Zelandia 2012, reż. Peter 
Jackson, wyk. Ian McKellen, 
Martin Freeman, Richard 
Armitage

23.35  Boss - film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 2016, reż. Brad 
Furman, wyk. Bryan Cranston, 
John Leguizamo, Diane Kruger

01.50  Ocaleni (170) - talk show
02.55  Determinator (8) - serial
03.55  Kopciuszek (16) - serial
04.25  Kopciuszek (17) - serial
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.25  Na dobre i na złe (702) 
- serial

06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.45  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.30  Dziewczyny ze Lwowa (25) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (135) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (275) - serial
15.10  Górscy ratownicy (103) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (62) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (136) - serial
19.40  Barwy szczęścia (2424) 

- serial
20.25  Miasto skarbów (13) - serial
21.20  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki 
23.45  Anything goes. Ale jazda!

- rozrywka
00.50  Miłość w Indiach 

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

02.35  Żyje się tylko dwa razy 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/Japonia 1967, 
reż. Lewis Gilbert, 
wyk. Sean Connery, Akiko 
Wakabayashi, Mie Hama

04.40  Rodzinka.pl (7) - serial
05.10  Rodzinka.pl (8) - serial
05.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (280) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (281) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (169) - serial
10.40  Dlaczego ja? (496) - serial
11.40  Gliniarze (549) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (843) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1009) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.35  Gliniarze (494) - serial
17.40  Sekrety rodziny (200) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Epoka lodowcowa: 

Mocne uderzenie 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Mike Thurmeier, 
Galen T. Chu

22.20  Obcy kontra Predator 2 
- film fabularny, USA/Meksyk 
2007, reż. Colin Strause, Greg 
Strause, wyk. Steven Pasquale, 
Reiko Aylesworth, John Ortiz

00.05  Miłość na zamówienie 
- film fabularny, USA 2006, 
reż. Tom Dey, wyk. Matthew 
McConaughey, Sarah Jessica 
Parker, Zooey Deschanel

02.10  Świat według Kiepskich (50) 
- serial

02.35  Love Island. Wyspa miłości 
(4, 5) - rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  LAB (15) - serial
07.00  Ukryta prawda (993) 

- serial
08.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
09.00  Ten moment (15) - serial
09.35  SOS. Ekipy w akcji (15) 

- dokument
10.35  Rozwód. Walka o wszystko 

(15) - serial
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (951) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (994) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (791) 

- serial
14.55  Szpital (446) - serial
16.00  LAB (34) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (952) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.05  Snajper 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Clint Eastwood, 
wyk. Bradley Cooper, Sienna 
Miller, Jake McDorman

22.55  Hannibal 
- film fabularny, 
Wielka Brytania/USA/Włochy 
2001, reż. Ridley Scott, 
wyk. Anthony Hopkins, 
Julianne Moore, Gary Oldman

01.35  Kuba Wojewódzki - talk show
02.40  Uwaga! - info
03.00  Noc magii - rozrywka
04.25  Szpital (446) - serial

od 9 do 15 lipca

 czwartek, 15 lipca

05.15  Przysięga (444) - serial
06.05  Elif (1015) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Program katolicki - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (23) - serial
09.40  Komisarz Alex (177) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (256) - serial
11.25  Uzdrowisko (24) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  To się opłaca - info
12.55  Plemiona, zwierzęta i ja (2) 

- dokument
14.00  Elif (1016) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 

- rozrywka
16.05  Przysięga (445) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Dzikie pszczoły (14) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Królowa i konkwistador (4) 

- serial
21.30  Sprawa dla reportera 
22.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.55  Magazyn kryminalny 997 
23.50  Jedwab - film fabularny, 

Kanada/Francja/Włochy/
Wielka Brytania/Japonia/USA 
2007, reż. François Girard, 
wyk. Michael Pitt, Keira 
Knightley, Sei Ashina

01.45  Paradoks (1) - serial
02.45  Defekt (6) - serial
03.50  Sprawa dla reportera 
04.50  Notacje (887) - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

04.45  Cafe piosenka - kultura
05.20  Na dobre i na złe (706) - serial
06.20  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (117) - dokument
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.45  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.30  Dziewczyny ze Lwowa (29) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (139) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (279) - serial
15.10  Górscy ratownicy (107) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (66) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (140) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2428) - serial
20.10  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki
21.20  Lepsza połowa - serial
21.45  Czerwona królowa (12) - serial
22.50  Tajemnice Majorki (6) - serial
23.50  W tajnej służbie 

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

02.20  Piekło 
- film fabularny, Austria/
Niemcy 2017, reż. Stefan 
Ruzowitzky, wyk. Violetta 
Szurawłow, Tobias Moretti, 
Robert Palfrader

04.05  Camane - koncert muzyki fado 
- muzyka, Polska 2009

04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (288) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (289) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (173) - serial
10.40  Dlaczego ja? (500) - serial
11.40  Gliniarze (553) - serial
12.25  .!? 

- film krótkometrażowy, 
Polska 1989, reż. Maciej Ćwiek, 
Jacek Adamczak

12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (847) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1013) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.35  Gliniarze (498) - serial
17.40  Sekrety rodziny (204) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Wolni od długów (8) 

- rozrywka
21.05  To znowu ty 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Andy Fickman, 
wyk. Kristen Bell, Jamie Lee 
Curtis, Sigourney Weaver

23.35  American Beauty 
- film fabularny, USA 1999, 
reż. Sam Mendes, 
wyk. Kevin Spacey, Annette 
Bening, Thora Birch

02.05  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

02.35  Love Island. Wyspa miłości 
(10, 11) - rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  LAB (19) - serial
07.00  Ukryta prawda (997) 

- serial
08.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
09.00  Ten moment (19) - serial
09.35  SOS. Ekipy w akcji (19) 

- dokument
10.35  Rozwód. Walka o wszystko 

(19) - serial
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (955) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (998) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (795) 

- serial
14.55  Szpital (450) - serial
16.00  LAB (38) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (956) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3257) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Step Up II 

- film fabularny, USA 2008, 
reż. Jon Chu, wyk. Briana 
Evigan, Robert Hoffman, 
Adam G. Sevani

00.35  Totalne remonty Szelągowskiej 
- rozrywka

01.35  Uwaga! - info
01.55  Noc magii - rozrywka
03.15  Szpital (450) - serial

 środa, 14 lipca

05.15  Przebudować Nowy Jork. 
Plany dla Manhattanu 
- dokument, Niemcy 2019

06.05  Elif (1014) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (22) - serial
09.40  Komisarz Alex (176) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (255) - serial
11.25  Uzdrowisko (23) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.50  Plemiona, zwierzęta i ja (1) 

- dokument
14.00  Elif (1015) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (444) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Dzikie pszczoły (13) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Królowa i konkwistador (3) 

- serial
21.30  To był rok! - rozrywka
22.35  Belmondo Wspaniały 

- dokument
23.40  Niezgodna - film fabularny, 

USA 2014, reż. Neil Burger, 
wyk. Shailene Woodley, Theo 
James, Kate Winslet

02.05  Wojsko-polskie.pl - info
02.30  Sunset Park: Gra o wszystko - 

film fabularny, USA 2016, reż. 
Jason Sarrey

04.05  Pogoda na piątek (11) - serial
04.55  Notacje (493) - dokument
05.05  Przerwa w nadawaniu

05.25  Na dobre i na złe (705) 
- serial

06.25  Pożyteczni.pl - info
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.30  Dziewczyny ze Lwowa (28) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (138) 

- serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (278) - serial
15.10  Górscy ratownicy (106) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (65) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (139) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2427) 

- serial
20.10  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki 
21.15  Lepsza połowa - serial
21.50  Czerwona królowa (11) 

- serial
22.50  Tajemnice Majorki (5) 

- serial
23.45  Jak urodzić i nie zwariować 

- film fabularny, USA 2012, 
reż. Kirk Jones, wyk. Cameron 
Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth 
Banks

01.45  Tacy po prostu jesteśmy 
- dokument, Estonia/Finlandia 
2018, reż. Johan Karrento, 
wyk. Cris Af Enehielm, Björn 
Ekstrand, Stig Grönlund

03.15  Instynkt (11) - serial
04.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (286) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (287) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (172) - serial
10.40  Dlaczego ja? (499) - serial
11.40  Gliniarze (552) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (846) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1012) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.35  Gliniarze (497) - serial
17.40  Sekrety rodziny (203) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Poznaj moich rodziców 

- film fabularny, USA 2004, 
reż. Jay Roach, 
wyk. Robert De Niro, Ben 
Stiller, Dustin Hoffman

22.40  Stary, gdzie moja bryka? 
- film fabularny, USA 2000, 
reż. Danny Leiner, 
wyk. Ashton Kutcher, Seann 
William Scott, Jennifer Garner

00.20  Dogonić słońce 
- film fabularny, USA 1996, 
reż. Charles T. Kanganis, 
wyk. Halle Berry, James 
Belushi, Casey Affleck

02.35  Love Island. Wyspa miłości 
(9) - rozrywka

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
(10) - rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  LAB (18) - serial
07.00  Ukryta prawda (996) - serial
08.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
09.00  Ten moment (18) - serial
09.35  SOS. Ekipy w akcji (18) 

- dokument
10.35  Rozwód. Walka o wszystko 

(18) - serial
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (954) - serial
12.50  Ukryta prawda (997) - serial
13.50  Ukryta prawda (794) - serial
14.55  Szpital (449) - serial
16.00  LAB (37) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (955) - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3256) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Na krawędzi 

- film fabularny, USA/Włochy/
Francja 1993, reż. Renny 
Harlin, wyk. Sylvester Stallone, 
Janine Turner, John Lithgow

00.00  Serenity 
- film fabularny, USA 2005, 
reż. Joss Whedon, 
wyk. Nathan Fillion, Gina 
Torres, Alan Tudyk

02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.10  Szpital (449) - serial

 wtorek, 13 lipca

05.15  Przysięga (443) - serial
06.05  Elif (1013) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (21) - serial
09.40  Komisarz Alex (175) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (254) - serial
11.25  Uzdrowisko (22) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Magazyn rolniczy - info
12.55  Relacja z uroczystości grecko-

katolickich św. św. Apostołów 
Piotra i Pawła 

14.00  Elif (1014) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.25  Mecz pokazowy Igi Świątek i 

Huberta Hurkacza - tenis
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Dzikie pszczoły (12) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Królowa i konkwistador (2) 

- serial
21.40  To był rok! - rozrywka
22.45  Ocaleni - talk show
23.50  Robocop II 

- film fabularny, USA 1990, 
reż. Irvin Kershner, 
wyk. Peter Weller, Nancy Allen, 
Tom Noonan

01.55  Huzar 
- film fabularny, Francja 1995, 
reż. Jean-Paul Rappeneau, 
wyk. Olivier Martinez, Juliette 
Binoche, Laura Marinoni

04.05  Werka - dokument 2014
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka - kultura
05.30  Na dobre i na złe (704) - serial
06.25  Wielokulturowe Podlasie 

- dokument, Polska 2021
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.30  Dziewczyny ze Lwowa (27) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (137) - serial
14.05  Va banque (143) - rozrywka
14.35  Na sygnale (277) - serial
15.10  Górscy ratownicy (105) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (64) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (138) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2426) - serial
20.10  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Lato, muzyka, zabawa. Waka-

cyjna trasa Dwójki - muzyka
21.25  Lepsza połowa - serial
21.55  Czerwona królowa (10) - serial
23.00  Tajemnice Majorki (4) - serial
00.00  Powrót do Bośni 

- dokument, Bośnia-Hercego-
wina/Australia 2016

01.10  Ach śpij kochanie 
- film fabularny, Polska 2017, 
reż. Krzysztof Lang, 
wyk. Tomasz Schuchardt, 
Andrzej Chyra, Arkadiusz 
Jakubik

02.55  Piąta władza 
- film fabularny, USA/Indie/
Belgia 2013, reż. Bill Condon, 
wyk. Daniel Brühl, Benedict 
Cumberbatch, Alicia Vikander

08.40  Malanowski i Partnerzy (284) 
- serial

09.10  Malanowski i Partnerzy (285) 
- serial

09.40  Sekrety rodziny (171) - serial
10.40  Dlaczego ja? (498) - serial
11.40  Gliniarze (551) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (845) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1011) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.35  Gliniarze (496) - serial
17.40  Sekrety rodziny (202) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Szklana pułapka 4.0 

- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2007, 
reż. Len Wiseman, 
wyk. Bruce Willis, Timothy 
Olyphant, Justin Long

22.55  Mission: Impossible 
- film fabularny, USA 1996, 
reż. Brian De Palma, 
wyk. Tom Cruise, Jon Voight, 
Emmanuelle Béart

01.15  Kabaretowa Ekstraklasa
- rozrywka

02.35  Love Island. Wyspa miłości 
(8) - rozrywka

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
(9) - rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  LAB (17) - serial
07.00  Ukryta prawda (995) 

- serial
08.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
09.00  Ten moment (17) - serial
09.35  SOS. Ekipy w akcji (17) 

- dokument
10.35  Rozwód. Walka o wszystko 

(17) - serial
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (953) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (996) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (793) 

- serial
14.55  Szpital (448) - serial
16.00  LAB (36) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (954) - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3255) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Atak na posterunek 

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

23.50  Kuba Wojewódzki - talk show
00.50  Porwani (11) - serial
01.45  Oszuści - serial
02.45  Uwaga! - info
03.05  Noc magii - rozrywka
04.30  Szpital (448) - serial
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05.15  Przysięga (444) - serial
06.05  Elif (1015) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Program katolicki - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (23) - serial
09.40  Komisarz Alex (177) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (256) - serial
11.25  Uzdrowisko (24) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  To się opłaca - info
12.55  Plemiona, zwierzęta i ja (2) 

- dokument
14.00  Elif (1016) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 

- rozrywka
16.05  Przysięga (445) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Dzikie pszczoły (14) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Królowa i konkwistador (4) 

- serial
21.30  Sprawa dla reportera 
22.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.55  Magazyn kryminalny 997 
23.50  Jedwab - film fabularny, 

Kanada/Francja/Włochy/
Wielka Brytania/Japonia/USA 
2007, reż. François Girard, 
wyk. Michael Pitt, Keira 
Knightley, Sei Ashina

01.45  Paradoks (1) - serial
02.45  Defekt (6) - serial
03.50  Sprawa dla reportera 
04.50  Notacje (887) - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

04.45  Cafe piosenka - kultura
05.20  Na dobre i na złe (706) - serial
06.20  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (117) - dokument
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.45  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.30  Dziewczyny ze Lwowa (29) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (139) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (279) - serial
15.10  Górscy ratownicy (107) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (66) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (140) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2428) - serial
20.10  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki
21.20  Lepsza połowa - serial
21.45  Czerwona królowa (12) - serial
22.50  Tajemnice Majorki (6) - serial
23.50  W tajnej służbie 

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

02.20  Piekło 
- film fabularny, Austria/
Niemcy 2017, reż. Stefan 
Ruzowitzky, wyk. Violetta 
Szurawłow, Tobias Moretti, 
Robert Palfrader

04.05  Camane - koncert muzyki fado 
- muzyka, Polska 2009

04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (288) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (289) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (173) - serial
10.40  Dlaczego ja? (500) - serial
11.40  Gliniarze (553) - serial
12.25  .!? 

- film krótkometrażowy, 
Polska 1989, reż. Maciej Ćwiek, 
Jacek Adamczak

12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (847) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1013) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.35  Gliniarze (498) - serial
17.40  Sekrety rodziny (204) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Wolni od długów (8) 

- rozrywka
21.05  To znowu ty 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Andy Fickman, 
wyk. Kristen Bell, Jamie Lee 
Curtis, Sigourney Weaver

23.35  American Beauty 
- film fabularny, USA 1999, 
reż. Sam Mendes, 
wyk. Kevin Spacey, Annette 
Bening, Thora Birch

02.05  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

02.35  Love Island. Wyspa miłości 
(10, 11) - rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  LAB (19) - serial
07.00  Ukryta prawda (997) 

- serial
08.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
09.00  Ten moment (19) - serial
09.35  SOS. Ekipy w akcji (19) 

- dokument
10.35  Rozwód. Walka o wszystko 

(19) - serial
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (955) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (998) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (795) 

- serial
14.55  Szpital (450) - serial
16.00  LAB (38) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (956) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3257) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Step Up II 

- film fabularny, USA 2008, 
reż. Jon Chu, wyk. Briana 
Evigan, Robert Hoffman, 
Adam G. Sevani

00.35  Totalne remonty Szelągowskiej 
- rozrywka

01.35  Uwaga! - info
01.55  Noc magii - rozrywka
03.15  Szpital (450) - serial

 środa, 14 lipca

05.15  Przebudować Nowy Jork. 
Plany dla Manhattanu 
- dokument, Niemcy 2019

06.05  Elif (1014) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (22) - serial
09.40  Komisarz Alex (176) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (255) - serial
11.25  Uzdrowisko (23) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.50  Plemiona, zwierzęta i ja (1) 

- dokument
14.00  Elif (1015) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (444) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Dzikie pszczoły (13) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Królowa i konkwistador (3) 

- serial
21.30  To był rok! - rozrywka
22.35  Belmondo Wspaniały 

- dokument
23.40  Niezgodna - film fabularny, 

USA 2014, reż. Neil Burger, 
wyk. Shailene Woodley, Theo 
James, Kate Winslet

02.05  Wojsko-polskie.pl - info
02.30  Sunset Park: Gra o wszystko - 

film fabularny, USA 2016, reż. 
Jason Sarrey

04.05  Pogoda na piątek (11) - serial
04.55  Notacje (493) - dokument
05.05  Przerwa w nadawaniu

05.25  Na dobre i na złe (705) 
- serial

06.25  Pożyteczni.pl - info
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.30  Dziewczyny ze Lwowa (28) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (138) 

- serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (278) - serial
15.10  Górscy ratownicy (106) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (65) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (139) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2427) 

- serial
20.10  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Lato, muzyka, zabawa. 

Wakacyjna trasa Dwójki 
21.15  Lepsza połowa - serial
21.50  Czerwona królowa (11) 

- serial
22.50  Tajemnice Majorki (5) 

- serial
23.45  Jak urodzić i nie zwariować 

- film fabularny, USA 2012, 
reż. Kirk Jones, wyk. Cameron 
Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth 
Banks

01.45  Tacy po prostu jesteśmy 
- dokument, Estonia/Finlandia 
2018, reż. Johan Karrento, 
wyk. Cris Af Enehielm, Björn 
Ekstrand, Stig Grönlund

03.15  Instynkt (11) - serial
04.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (286) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (287) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (172) - serial
10.40  Dlaczego ja? (499) - serial
11.40  Gliniarze (552) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (846) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1012) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.35  Gliniarze (497) - serial
17.40  Sekrety rodziny (203) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Poznaj moich rodziców 

- film fabularny, USA 2004, 
reż. Jay Roach, 
wyk. Robert De Niro, Ben 
Stiller, Dustin Hoffman

22.40  Stary, gdzie moja bryka? 
- film fabularny, USA 2000, 
reż. Danny Leiner, 
wyk. Ashton Kutcher, Seann 
William Scott, Jennifer Garner

00.20  Dogonić słońce 
- film fabularny, USA 1996, 
reż. Charles T. Kanganis, 
wyk. Halle Berry, James 
Belushi, Casey Affleck

02.35  Love Island. Wyspa miłości 
(9) - rozrywka

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
(10) - rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  LAB (18) - serial
07.00  Ukryta prawda (996) - serial
08.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
09.00  Ten moment (18) - serial
09.35  SOS. Ekipy w akcji (18) 

- dokument
10.35  Rozwód. Walka o wszystko 

(18) - serial
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (954) - serial
12.50  Ukryta prawda (997) - serial
13.50  Ukryta prawda (794) - serial
14.55  Szpital (449) - serial
16.00  LAB (37) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (955) - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3256) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Na krawędzi 

- film fabularny, USA/Włochy/
Francja 1993, reż. Renny 
Harlin, wyk. Sylvester Stallone, 
Janine Turner, John Lithgow

00.00  Serenity 
- film fabularny, USA 2005, 
reż. Joss Whedon, 
wyk. Nathan Fillion, Gina 
Torres, Alan Tudyk

02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.10  Szpital (449) - serial

 wtorek, 13 lipca

05.15  Przysięga (443) - serial
06.05  Elif (1013) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (21) - serial
09.40  Komisarz Alex (175) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (254) - serial
11.25  Uzdrowisko (22) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Magazyn rolniczy - info
12.55  Relacja z uroczystości grecko-

katolickich św. św. Apostołów 
Piotra i Pawła 

14.00  Elif (1014) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.25  Mecz pokazowy Igi Świątek i 

Huberta Hurkacza - tenis
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Dzikie pszczoły (12) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Królowa i konkwistador (2) 

- serial
21.40  To był rok! - rozrywka
22.45  Ocaleni - talk show
23.50  Robocop II 

- film fabularny, USA 1990, 
reż. Irvin Kershner, 
wyk. Peter Weller, Nancy Allen, 
Tom Noonan

01.55  Huzar 
- film fabularny, Francja 1995, 
reż. Jean-Paul Rappeneau, 
wyk. Olivier Martinez, Juliette 
Binoche, Laura Marinoni

04.05  Werka - dokument 2014
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka - kultura
05.30  Na dobre i na złe (704) - serial
06.25  Wielokulturowe Podlasie 

- dokument, Polska 2021
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.30  Dziewczyny ze Lwowa (27) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (137) - serial
14.05  Va banque (143) - rozrywka
14.35  Na sygnale (277) - serial
15.10  Górscy ratownicy (105) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (64) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (138) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2426) - serial
20.10  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Lato, muzyka, zabawa. Waka-

cyjna trasa Dwójki - muzyka
21.25  Lepsza połowa - serial
21.55  Czerwona królowa (10) - serial
23.00  Tajemnice Majorki (4) - serial
00.00  Powrót do Bośni 

- dokument, Bośnia-Hercego-
wina/Australia 2016

01.10  Ach śpij kochanie 
- film fabularny, Polska 2017, 
reż. Krzysztof Lang, 
wyk. Tomasz Schuchardt, 
Andrzej Chyra, Arkadiusz 
Jakubik

02.55  Piąta władza 
- film fabularny, USA/Indie/
Belgia 2013, reż. Bill Condon, 
wyk. Daniel Brühl, Benedict 
Cumberbatch, Alicia Vikander

08.40  Malanowski i Partnerzy (284) 
- serial

09.10  Malanowski i Partnerzy (285) 
- serial

09.40  Sekrety rodziny (171) - serial
10.40  Dlaczego ja? (498) - serial
11.40  Gliniarze (551) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (845) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1011) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.35  Gliniarze (496) - serial
17.40  Sekrety rodziny (202) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Szklana pułapka 4.0 

- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2007, 
reż. Len Wiseman, 
wyk. Bruce Willis, Timothy 
Olyphant, Justin Long

22.55  Mission: Impossible 
- film fabularny, USA 1996, 
reż. Brian De Palma, 
wyk. Tom Cruise, Jon Voight, 
Emmanuelle Béart

01.15  Kabaretowa Ekstraklasa
- rozrywka

02.35  Love Island. Wyspa miłości 
(8) - rozrywka

03.35  Love Island. Wyspa miłości 
(9) - rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  LAB (17) - serial
07.00  Ukryta prawda (995) 

- serial
08.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
09.00  Ten moment (17) - serial
09.35  SOS. Ekipy w akcji (17) 

- dokument
10.35  Rozwód. Walka o wszystko 

(17) - serial
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (953) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (996) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (793) 

- serial
14.55  Szpital (448) - serial
16.00  LAB (36) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (954) - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3255) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Atak na posterunek 

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

23.50  Kuba Wojewódzki - talk show
00.50  Porwani (11) - serial
01.45  Oszuści - serial
02.45  Uwaga! - info
03.05  Noc magii - rozrywka
04.30  Szpital (448) - serial
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THRILLER 12

Turysta
THE TOURIST, USA/FRANCJA/WŁOCHY/WIELKA 
BRYTANIA 2010

W pociągu do Wenecji Frank poznaje 
Elise. Okazuje się, że skrywa ona 
pewien sekret. Szukający spokoju 
Frank zostaje wplątany w wojnę 
między rosyjską mafią a wspieraną 
przez Interpol włoską policją.

CZAS TRWANIA: 103 MINUT
REŻYSERIA:  FLORIAN HENCKEL VON 
DONNERSMARCK

7 
OCENA 

REDAKCJI

THRILLER 12

Słaby punkt
FRACTURE, USA/NIEMCY 2007

Ted Crawford strzela do niewiernej 
żony, a następnie informuje policję 
o zdarzeniu. Przyznaje się do winy 
i trafia do aresztu, z którego zostaje 
wypuszczony w wyniku uchybień 
formalnych.

CZAS TRWANIA: 113 MINUT
REŻYSERIA: GREGORY HOBLIT

8 
OCENA 

REDAKCJI

SOBOTA 10.07.2021

22:40
PIĄTEK 9.07.2021

20:05 

DRAMAT WOJENNY 16

Snajper
AMERICAN SNIPER, USA 2014

Chris Kyle to najskuteczniejszy 
snajper w historii amerykańskiej 
wojskowości. W czasie misji w Iraku 
robi wszystko, by chronić towarzyszy 
broni. Jednocześnie stara się pozostać 
dobrym mężem i ojcem.

CZAS TRWANIA: 133 MINUT
REŻYSERIA: CLINT EASTWOOD

8 
OCENA 

REDAKCJI



W niedzielę w Parku Solanko-
wym w Inowrocławiu odbył 
się pierwszy koncert w ra-
mach cyklu „Inowrocławskie 
Lato Muzyczne”. 

Koncerty te stanowią obo-
wiązkowy punkt każdych wa-
kacji w naszym mieście. 
Na  scenie wystąpił zespół 
LOKA. Można było usłyszeć 
jego największy przebój 
„Prawdziwe powietrze”, który 
uzyskał dwie nominacje 

do nagrody Eska Music 
Awards w kategoriach hit lata 
oraz najlepszy debiut.  

Kolejny koncert cyklu 
„Inowrocławskie Lato Mu-
zyczne” już w niedzielę 
o godz. 16. Zaśpiewa Grażyna 
Łobaszewska. Towarzyszyć jej 
będzie grupa Ajagore.  

Natomiast 18 lipca zapra-
szamy na koncert zespołu 
Tango Mio, który zaprezen-
tuje utwory okresu XX-lecia 
międzywojennego.         (DM, UM)

Dużą popularnością cieszą 
się letnie zajęcia przygoto-
wane dla dzieci w wielu 6-12 
lat przez powiatowe Mu-
zeum im. Jana Kasprowicza. 

Cykl wakacyjnych spotkań ru-
szył w miniony wtorek. Na za-
jęcia, które odbywają się dwa 
razy w tygodniu, obowiązywały 
wcześniejsze zapisy (telefon 52 
357-58-73) i miejsca te szybko 
zostały zarezerwowane. Spo-
tkania mają głównie charakter 
plenerowy. W tym tygodniu re-
alizowano zajęcia „Pieski świat 
– spotkanie z najlepszym przy-
jacielem człowieka”. 

Plan kolejnych spotkań 
13 lipca godz. 10-12 - prowa-
dząca Katarzyna Kasiborska: 
fakty i legendy bitwy pod Mą-
twami – w 355. rocznicę walk. 
Zajęcia plastyczne: wykonanie 
ilustracji do obrazu, bajki lub le-
gendy. Oglądanie obrazu Ma-
riana Adamczyka pt. Bitwa 
pod Mątwami, opowieści i za-
gadki historyczne.   

15 lipca godz. 10-12 - prowa-
dząca Elżbieta Jarzędzka: pieski 
świat – spotkanie z najlepszym 
przyjacielem człowieka część 3. 
Zajęcia plastyczne: wykonywa-
nie zwierzęcych magnesów 

na lodówkę z modeliny. Odwie-
dziny gości z fundacji ,,Z sercem 
dla zwierząt’’: Katarzyny Gło-
wackiej i jej psa przewodnika 
Marata oraz weterynarza z kli-
niki Piotra Biegały. 

20 lipca godz. 10-12 - pro-
wadząca Elżbieta Jarzędzka: 
jak dawniej pisano. Zajęcia 
plastyczne: wykonanie pa-
pieru czerpanego, opowieść 
o historii pisma. 

22 lipca godz. 10-12 - pro-
wadząca Edyta Lasota: spo-
tkanie z witrażem. Zajęcia pla-
styczne: wykonanie witrażu, 
opowieść o witrażach. 
(DM)

Trwają wakacje z Muzeum
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LOKA zainaugurowała 
Lato Muzyczne w Inie
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REKLAMA 0010198979

KUJAWSKOOPOMORSKA SZKOŁA WYŻSZA 
W BYDGOSZCZY

ON-LINE!

STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE, MAGISTERSKIE PODYPLOMOWE

1 
MIEJSCE
w województwie

kujawsko-pomorskim
RANKING

Szkół Wyższych Niepublicznych

PPerspekty w y 202 1

ADMINISTRACJA

EKONOMIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FILOLOGIE

PEDAGOGIKA

PIELĘGNIARSTWO

PRACA SOCJALNAPRACA SOCJALNA

BUDOWNICTWO

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

INFORMATYKA

Kilkadziesiąt
kierunków

i specjalności!

§
RANKING GAZETY PRAWNEJ

REKLAMA 0010203572

Wyjątkowa zabawa taneczna z zespołem weselnym, 
poczęstunkiem powitalnym, szampanem i zabawami 

znanymi z przyjęć weselnych.
Cena: 70 zł /osobę

REZERWACJE MIEJSC PRZY WESELNYM STOLE  
/DO 22 LIPCA/:

OSOBISTE ORAZ ONLINE
WWW.KUPBILECIK.PL

24 lipca 2021 – godz. 20.00

BAW SIĘ JAK NA 
WESELU!
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9  LIPCA 
1807 - Kujawy inowrocławskie 
znalazły się w granicach Księ-

stwa Warszawskiego. 
1946 - we Wrocławiu zmarł 
prof. Adam Hannytkiewicz  

(ur. 1887), artysta-malarz, wy-
bitny kolorysta. W latach  

1919-1921 uczył rysunku w ino-
wrocławskim gimnazjum. 
2010 - zmarł Piotr Milchert  

(ur. 1936), inżynier zootechnik, 
fotografik, działacz kulturalny, 

długoletni prezes Klubu  
Inteligencji Katolickiej  

w Inowrocławiu.  
10  LIPCA 

1887 - powstało Kółko Rolnicze 
w Kruszwicy. 

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

w Inowrocławiu), duszpasterz, 
pisarz i publicysta, badacz 

dziejów ziemi ostrzeszowskiej. 
11  LIPCA 

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

rii „Wiktoria”. 
1978 - przy Katedrze Archeolo-
gii UAM w Poznaniu powołano 
Zespół Badań Kujaw, na czele 

którego stanęła  
doc. dr hab. Aleksandra  

Cofta-Broniewska. 
12  LIPCA 

1914 - urodził się Bogdan Snar-
ski, w latach 1953-1971 naczelny 
lekarz Uzdrowiska Inowrocław, 
twórca pierwszego w Polsce sa-

natorium geriatrycznego. 
13 LIPCA 

1282 - Szadłowice stały  
się własnością biskupstwa  

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

rat przez Noteć wojska króla 
Jana Kazimierza.  

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

W 1919 r. został pierwszym pol-
skim burmistrzem nadgoplań-

skiego grodu. 
14  LIPCA 

1879 - w Inowrocławiu urodził 
się Kazimierz Bonawentura 

Nowakowski, wybitny polski 
chirurg, profesor Uniwersytetu 

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

prezentował mistrz kraju Stani-
sław Akerman z Inowrocławia. 
2005 - rekord Aeroklubu Kujaw-
skiego w długości lotu szybow-

cowego (720 km) uzyskał Jędrzej 
Skłodowski (ur. 1983), później-
szy reprezentant Polski i mistrz 

Europy w klasie światowej.  
15  LIPCA 

1988 - w Poznaniu zmarł doc. 
dr med. Adam Burda (ur. 1907), 
kierownik Kliniki Dermatolo-
gicznej. Podczas wojny żoł-

nierz Armii Krajowej. Był wy-
chowankiem Gimnazjum Jana 

Kasprowicza. 
1896 - w Inowrocławiu zało-

żono pierwszy telefon.

                KALENDARIUM 

3 lipca przy świetlicy w Orłowie 
odbył się festyn pn. „Rozpoczę-
cie lata”. Na festyn zaproszono 
wszystkich mieszkańców So-
łectwa, którzy – jak się okazało – 
odwzajemnili się licznym przy-
byciem oraz gości – dzieci z za-
przyjaźnionej świetlicy z pobli-
skiej miejscowości Czyste. 

Zabawa rozpoczęła się poczę-
stunkiem dla najmłodszych, 
po czym przystąpiono do spor-
towej, choć nie tylko, rywaliza-
cji. Były zabawy indywidualne 
i drużynowe z liną, z krzeseł-
kami, z hulahop, z balonami, 
był konkurs o jak najszybsze 
napełnienie butelki wodą… 

Wyliczać można by niemal 
w nieskończoność. Zwycięz-
cami mogli czuć się wszyscy, 
którzy dla zabawy zmagali się 
z kolejnymi wyzwaniami 
i z uśmiechem na buziach wal-

czyli o laury. Być może dzięki 
tym uśmiechom i dobrym hu-
morom rozstępowały się liczne 
na początku festynu chmury, 
a niebo z minuty na minutę sta-
wało się coraz bardziej po-
godne. 

Druga część festynu skie-
rowana była dla nieco starszych 
osób, które przy ciastku i kawie 
miały sposobność zrelaksowa-
nia się w otoczeniu muzyki „na 
żywo”, muzyki spod znaku tej 
łatwej i przyjemnej oraz ucięcia 
sobie dłuższej pogawędki, jako 
że czas, wyjątkowo, nikogo nie 
naglił. 

Mamy nadzieję, że był to 
miło spędzony czas, tak dla naj-
młodszych, jak i dla pokolenia 
nieco bardziej zaawansowa-
nego wiekiem. Dziękujemy 
za przybycie i do zobaczenia – 
na to liczymy – na kolejnym fe-
stynowym spotkaniu.              (EK)

W Orłowie królowały uśmiechy

Koło nr 6 Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów z Gniewkowa 
świętowało Jubileusz 65-lecia 
działalności. Uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą w ko-
ściele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Gniewkowie, 
w trakcie której poświęcono 
sztandar Koła nr 6 PZERiI. 

Po mszy wszyscy zaproszeni 
zostali na poczęstunek do re-

stauracji Harasówka. Prze-
wodnicząca Koła Teresa War-
deńska powitała zgromadzo-
nych gości i przedstawiła hi-
storię koła na przestrzeni  
65 lat jego istnienia. 

Z okazji jubileuszu 
w stronę członków koła po-
płynęły serdeczne życzenia 
i gratulacje, które złożyli ze-
brani goście. Nie zabrakło 
także jubileuszowego tortu. 

Jak na prawdziwą bie-
siadę przystało, po części ofi-
cjalnej przyszedł czas na za-
bawę i wspólne śpiewanie, 
które uświetnił zespół Gniew-
kowianie. 

Przez wszystkie lata dzia-
łalności Koło PZERiI skutecz-
nie integrowało i aktywizo-
wało miejscową społeczność. 

Jubileusz 65-lecia działal-
ności był doskonałą okazją, by 

wspólnie świętować i wspo-
minać, a także snuć plany 
na kolejne lata. 

W pięknej uroczystości 
uczestniczyli jubilaci oraz za-
proszeni goście m.in. władze 
gminy na czele z Burmistrzem 
Gniewkowa Adamem Stra-
szyńskim i przewodniczącym 
Rady Miejskiej Szymonem 
Krzysztofiakiem, przewodni-
czącą Zarządu Głównego  

PZERiI Elżbietą Ostrowską, 
przewodniczącym Zarządu 
Okręgowego PZERiI Zdzisła-
wem Tylickim, przewodni-
czącą Oddziału Rejonowego 
PZERiI Krystyną Nowakow-
ską.  

Byli również przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych kół 
z ościennych gmin, sponso-
rzy, księża i członkowie  
zespołu Gniewkowianie.     

Jubileusz 65-lecia gniewkowskiego Koła Emerytów 
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29 czerwca policjanci z komisa-
riatu w Gniewkowie uzyskali 
informację o nielegalnym skła-
dowisku z odpadami.  

- Funkcjonariusze od 
razu pojechali to zweryfiko-
wać. Gdy wkroczyli na teren 
jednej z posesji rzeczywiście 
ujawnili tam między innymi 
w pomieszczeniach gospodar-
czych setki zużytych opon 
od samochodów osobowych 
i ciężarowych, a także części 
po rozebranych lodówkach - 
informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka z Komendy Po-
wiatowej Policji w Inowrocła-
wiu.  

Mundurowi zastali tam 
też właściciela, który nie miał 
żadnych pozwoleń na prowa-
dzenie działalności gospodar-
czej w zakresie gospodarki od-
padami, czy ich przetwórstwa. 
48-letni mężczyzna został za-
trzymany do wyjaśnienia. 

W ramach policyjnych 
działań o zastanej sytuacji po-

licjanci powiadomili Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska i Urząd Miejski 
w Gniewkowie. 

- 30 czerwca mężczyzna 
usłyszał zarzut z kodeksu 
karnego dotyczący nieodpo-

wiedniego postępowania 
z odpadami i został doprowa-
dzony na przesłuchanie 
do oskarżyciela. Do czasu 
rozprawy został objęty poli-
cyjnym dozorem. Będzie też 
musiał usunąć składowisko 

na swój koszt. Podejrzanemu 
grozi kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności. Gniewkowscy 
policjanci nadal pracują 
nad sprawą. Śledztwo w toku 
- dodaje asp. szt. Izabella 
Drobniecka.                                       (DM)                                         

Nielegalne składowisko opon
Gniewkowscy policjanci wkro-
czyli do jednej z miejscowości 
na terenie gminy, gdzie ujawnili 
opony samochodowe i lo-
dówki. Asortyment oczywiście 
był zużyty i stanowił nielegalne 
składowisko. Do sprawy został 
zatrzymany właściciel posesji.
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Pożar w Kłopocie
W nocy 2 lipca, około godziny  
3 w domu w Kłopocie (w gmi-
nie Inowrocław) wybuchł po-
żar. Z budynku ewakuowano 
15 osób. Trzy z nich trafiły 
do szpitala w Inowrocławiu. 

Informacja o pożarze wpłynęła 
do służb o godzinie 3.25. 

Gdy strażacy przybyli 
na miejsce, paliło się mieszka-
nie na drugiej kondygnacji bu-
dynku. Z domu ewakuowano 
dziewięć rodzin (15 osób). Trzy 

osoby trafiły do szpitala w Ino-
wrocławiu. 

W akcji gaśniczej wzięło 
udział 8 jednostek OSP i PSP. 
Na miejsce przybyła również 
policja, dwie karetki pogoto-
wia, pracownicy energetyki 
oraz inspektor nadzoru bu-
dowlanego. 

Budynek został zabezpie-
czony. Spaleniu uległa kon-
strukcja dachu. Policyjne do-
chodzenie ustali, jak doszło 
do tego zdarzenia.

Kilka dni temu pakoscy poli-
cjanci uzyskali informację 
o tym, że na terenie jednej 
z posesji w mieście ma znajdo-
wać się uprawa konopi. Gdy 
tam wkroczyli ujawnili ogro-

dową plantację kilkunastu ro-
ślin w doniczkach.  

- Dalsze przeszukanie po-
zwoliło na zabezpieczenie też 
suszu, który okazał się marihu-
aną oraz akcesoriów do uprawy 
nielegalnych roślin. Łącznie po-
licjanci zabezpieczyli 17 roślin 
konopi i ponad 11 gramów mari-
huany - mówi asp. szt. Izabella 
Drobniecka z Komendy Powia-
towej Policji w Inowrocławiu.  

Za zabronionym procede-
rem stał mężczyzna, którego 

w tym czasie nie było 
w domu. Powiadomiony 
o działaniach policji 30-letni 
mieszkaniec Pakości stawił się 
sam na komisariat i złożył ze-
znania.  

- Mężczyzna usłyszał za-
rzut posiadania zabronionych 
ustawą o przeciwdziałaniu 
narkomanii roślin i marihu-
any. Kara jakiej może się spo-
dziewać to trzy lata pobytu 
za kratami - dodaje Izabella 
Drobniecka.                                         (DM)

Policjanci z Pakości ujawnili 
ogrodową plantację konopi 
oraz susz marihuany. Męż-
czyzna, do którego należały 
rośliny i to co się z nich uzy-
skuje, usłyszał już zarzut po-
siadania narkotyków.
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Płonął budynek
W niedzielny poranek w Ra-
dojewicach (w gminie Dą-
browa Biskupia) doszło 
do tragedii. Z płonącego bu-
dynku ewakuowano 11 osób. 
W spalonym domu odnale-
ziono zwłoki kobiety. 

Jak mówił kpt. Jarosław Skot-
nicki z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Inowrocławiu, informacja 
do służb wpłynęła o godzinie 
4.34. Na miejsce przybyło 10 za-
stępów PSP i OSP. 

- Zastaliśmy całkowicie 
objęty ogniem dach. W bu-
dynku znaleźliśmy ciało jed-
nej z osób, najprawdopodob-

niej mieszkańca lub miesz-
kanki tego domu - relacjonuje 
kpt. Jarosław Skotnicki. 

Przyczyny tragedii ustala 
teraz policja pod nadzorem 
prokuratora. 

Podkom. Lidia Kowalska 
z Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Bydgoszczy dodała, że 
pożar wybuchł w budynku, 
w którym znajdowały się trzy 
mieszkania.  

Zwłoki znaleziono w lo-
kalu, w którym zawalił się 
strop. 

Policja ustaliła już, że 
w spalonym domu w Radoje-
wicach odnaleziono zwłoki 
39-letniej kobiety.
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Ogród z plantacją konopi w Pakości Handel ludźmi 
a wyjazdy 
wakacyjne
Lato w pełni, więc mamy wię-
cej okazji wyjazdu do pracy se-
zonowej za granicę. Niezależ-
nie od tego, jakich zysków mo-
żemy spodziewać się z takiej 
pracy, nie powinniśmy zapomi-
nać o rzetelnym sprawdzeniu 
pracodawcy oraz pośrednika 
oferującego zatrudnienie. 

Dokładne czytanie umów, kse-
rokopie dokumentów, które za-
bieramy ze sobą, zorientowanie 
się, jaka jest płaca minimalna 
w kraju, do którego jedziemy – 
to tylko niektóre z niezbędnych 
działań, jakie musimy podjąć 
przed wyjazdem. Koniecznie 
trzeba zostawić rodzinie adres, 
gdzie będziemy przebywać 
za granicą oraz ustalić częstotli-
wość kontaktów i hasło, którym 
posłużyć się możemy w przy-
padku ewentualnych kłopotów. 

Dane kontaktowe do poli-
cjantów z Wydziału do Walki 
z Handlem Ludźmi Komendy 
Głównej Policji, tj. email: handel 
ludzmibsk@policja.gov.pl oraz 
telefon 664 974 934, a także ad-
resy email Krajowego Centrum 
Informacyjno-Konsultacyj-
nego: info@kcik.pl i kcik@ 
strada.org.pl oraz telefon (+48 
22) 628 01 20.                         (DM)
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 Od dziś w inowrocławskim  
Kinomaxie trzy nowe filmy. 

PIOTRUŚ PAN I ALICJA  
W KRAINIE CZARÓW 

 Ośmioletnia Alicja i jej psotny 
brat Piotruś  spędzają błogie lato 

na angielskiej wsi. Zachęcani 
przez rodziców – Jacka i Rose 

dają upust wyobraźni – organizu-
jąc herbaciane przyjęcia, walki 
na drewniane miecze i wymy-

ślone przygody na statkach pirac-
kich. Chwile szczęścia kończą się 
jednak, gdy ich rodzice popadają 
w poważne tarapaty. Chcąc po-

móc rodzinie, Piotruś i Alicja wy-
ruszają do Londynu, żeby sprze-

dać drogocenną pamiątkę. Ich 
wyprawa da początek wielkiej 

przygodzie, podczas której Alicja 
odkryje tajemniczą króliczą norę, 
a Piotruś wkroczy do świata fan-

tazji jako nieustraszony przy-
wódca Zaginionych Chłopców.  

ELFINKI 
Przez ponad 200 lat Elfinki żyły 

pod ziemią, ukrywając się 
przed ludźmi. Ale pewnego dnia 
elfinka Elfie, nie mogła już dłu-
żej znieść ciasnoty i braku świa-

tła dziennego. Wraz z dwoma to-
warzyszami wyszła na po-

wierzchnię ziemi w poszukiwa-
niu czegoś nowego. Tam spotka 

ich wiele zabawnych przygód 
oraz nawiążą przyjaźń z wyjąt-

kową osobą – cukiernikiem 
Theo. To wszystko przypomni 
Elfinkom o ich prawdziwym 

celu w życiu: pomaganiu innym. 
CZARNA WDOWA 

W wyniku niebezpiecznego spi-
sku i podejrzanych powiązań 
sprzed czasów drużyny Aven-

gers, Natasha Romanoff aka 
Czarna Wdowa musi skonfron-
tować się z mrocznymi echami 
swojej przeszłości. Bohaterka 

stawia czoła groźnemu, potęż-
nemu przeciwnikowi, który nie 

cofnie się przed niczym, by ją 
zniszczyć.

NOWOŚCI W KINOMAXIE

Kolejny koncentryczny kształt 
wyłonił się z laserowej mgły 
punktów. Okazuje się, że powiat 
inowrocławski wciąż zaskakuje 
i odsłania enigmatyczne znaki 
przeszłości. Tym razem rzecz 
dotyczy Murzynna. 

Archeologiczna ekspedycja ku-
jawska mogłaby dziś przybie-
rać formę wirtualną, choć oczy-
wiście wymaga terenowej we-
ryfikacji. Przed tygodniem pi-
sałem o nieznanym grodzisku 
w Więcławicach, a już kilka dni 
po artykule przypomniał 
o swym istnieniu duży stary 
gród w Murzynnie. 

Wyłonił się spod kotary 
elektronicznych punktów i po-
włoki starej ziemi. Na trop ist-
nienia tego grodu naprowa-
dziła intuicja – wiadomo było, 
że już po połowie XIII wieku 
wieś znalazła się w posiadaniu 
Krzyżaków. Do dziś we 
wschodniej jej części znajduje 
się dość szeroki i głęboki ślad 
po fosie, utrudniającej niegdyś 
dostęp do obronnego folwarku. 
Patrząc na rozmiary tego wy-
kopu, sugerować można, że 
planowana była tu również bu-
dowa zamku.  

Krzyżackie Murzynno le-
żało na półwyspie. Dziś po oka-
lającym miejscowość jeziorze 
niewiele jest śladów, zostały tu 
i ówdzie rozlewiska na polach 
i wąskie strumienie. Nieckę je-
ziorną i wyspowy charakter wsi 
dobrze pokazuje jednak LiDAR. 
Na skanach widać, że dawna 
posiadłość krzyżacka była wy-
dzieloną częścią półwyspu, 
z pewnością do posiadłości 
braci zakonnych prowadził sys-
tem mostów. 

Istnienie pozostałości po  
Krzyżakach nie stanowi jednak 
odkrycia. Kilka lat temu wyczer-
pująco na ten temat – jak na ist-
niejący stan badań dotyczący 
stanowiska 93 – napisał Marcin 
Danielewski. Teraz nowością 
w badaniach mogłoby okazać 
się to, co udało się zobaczyć 
po przeciwległej stronie półwy-
spu, w zachodniej części wsi. 
Wąska asfaltowa droga prowa-
dzi w górę, w stronę cmentarza. 
Znajduje się on za dość wyso-
kim obwałowaniem, przed któ-
rym przepływa strumień. Do-
piero spojrzenie z lotu ptaka 
i przeskanowanie laserowe te-
renu uświadomiło, że droga 
przechodzi przez teren dużego 
dawnego grodu, wiele wskazuje 
na to, że największego w powie-
cie inowrocławskim.  

Długość obiektu od wału 
zachodniego do wschodniego 
to prawie 210 metrów, taki sam 
wymiar ma długość wału 
wschodniego z południa 
na północ. Większego do tej 
pory grodziska nie znaleziono. 

Między wałami dawnego 
grodu, na terenie majdanu zna-
leźć można dużo fragmentów 
średniowiecznej ceramiki. 
W historii badań archeologicz-
nych dokonywano tu kiedyś 
powierzchniowego badania 
(stanowisko 125) i określono 
wynik jako średniowieczny 
punkt osadniczy.  

Nie widziano jednak wów-
czas kształtu grodu (teren nie 
funkcjonuje więc jako grodzi-
sko). Tymczasem istnienie ob-
wałowań i ceramiki jest powo-
dem do podjęcia pilnych dzia-
łań ratowniczych, prawnych 
i badawczych. 

Jaką rangę miał ten gród? 
Czy istniał w tym samym cza-

sie, gdy po drugiej stronie pół-
wyspu zaczynają swój obronny 
dwór wznosić Krzyżacy (od ok. 
połowy XIII wieku)? A może 
jest dużo starszy? Kształt suge-
ruje, że mamy do czynienia 
z grodem wczesnośrednio-
wiecznym, ale do kiedy istniał? 
Czy pojawienie się Krzyżaków 
wyznacza jego kres, czy też ko-
rzystali oni z jego umocnień – 
przechodząc z jednej strony 
półwyspu (wyspy?) na drugą? 
A może to ten potężny gród jest 
związany z wydarzeniami hi-
storycznymi znanymi z pod-
ręczników?  

Wiadomo, że to właśnie 
w Murzynnie doszło do przeka-
zania akt słynnego procesu są-
dowego z 1321 roku, w którym 
zażądano od Krzyżaków zwró-
cenia Pomorza Gdańskiego. 
Wzmiankuje się także Mu-
rzynno w kontekście traktatu 
kaliskiego z 1343 roku, kiedy to 
król Kazimierz Wielki spotkał 

się na znajdującej się w pobliżu 
łące z wielkim mistrzem krzy-
żackim Ludolfem König. Mu-
rzynno (niegdyś funkcjono-
wały nazwy Murin, Morin, Mo-
ryn, Murzin) odegrało też zna-
czącą rolę podczas relacji pol-
sko-krzyżackich po bitwie 
pod Grunwaldem.  

W źródłach wspomina się, 
że tę enklawą krzyżacką na Ku-
jawach (być może najważniej-
szą) określano jako castrum 
(czyli miejsce warowne, uforty-
fikowane). Czy chodziło 
o wschodnią część półwyspu, 
gdzie do dziś są fosy, czy też 
o zachodnią, gdzie istnieją wła-
śnie namierzone ślady wałów 
dużego grodu?  

Badania historyków (Sła-
womir Jóźwiak, Krzysztof 
Kwiatkowski) dowodzą, że do-
mena krzyżacka w Murzynnie 
składała się z trzech części: Sta-
rego Murzynna lokowanego 
na prawie polskim, Nowego 

Murzynna lokowanego na pra-
wie chełmińskim i folwarku 
krzyżackiego. Byłby więc odna-
leziony teraz gród tożsamy ze 
Starym Murzynnem? 

Dużo pytań, ogrom wy-
zwań przed archeologami. 
Z pewnością Murzynno jest 
wsią zupełnie wyjątkową. Ile 
tak małych wiosek może po-
chwalić się pozostałościami for-
tyfikacji krzyżackiej i potęż-
nego grodu? Pomijam kwestię 
znanych osób w Murzynnie 
urodzonych i historii kościoła, 
który znajduje się pomiędzy 
wschodnią i zachodnią częścią 
dawnego, słabo dziś czytelnego 
półwyspu. Miejsce z historią 
i tajemnicą. 

Dziękuję Marcinowi Da-
nielewskiemu (nie tylko za ar-
tykuł, ale również konsultacje) 
oraz Tomaszowi Wiktorzakowi 
za kolorowe opracowanie ska-
nów LiDAR. 
ŁUKASZ OLIWKOWSKI

Największy gród w powiecie 
zlokalizowany. Na tropie 
krzyżackich tajemnic FO
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Wójt 
Gminy RojeWo

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy Rojewo 

oraz na stronie interne-
towej www.bip.rojewo.pl 

został zamieszczony wykaz 
nieruchomości przeznaczo-
nej do sprzedaży w trybie 
przetargowym, położonej  

w miejscowości Jarki.
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Nowy zarząd kujawskiego 
klubu szybko przedłużył 
umowy z trenerem Piotrem Wi-
śniewskim oraz rozgrywają-
cymi i kapitanem Aleksandrem 
Filipiakiem.  

21-letni Mateusz Stańczuk 
drugi sezon spędzi w Noteci. 
W poprzednim silny skrzy-
dłowy zagrał w 25 meczach 
(średnio przez 22,31 minut). 

Rzucał śr. 7,8 punktów 
oraz notował  4,9 zbiórek,  
1,2 asyst i 0,8 bloków.  

- Zdecydowałem się zostać 
na kolejny sezon, ponieważ bar-
dzo dobrze czuję się w Inowro-
cławiu. Kibice robią tu niesamo-
witą atmosferę. Są wielkim 
wsparciem na każdym meczu. 
Bardzo się cieszę, że klub posta-
nowił mi ponownie zaufać i dać 
szansę rozwoju. Zapraszam 
wszystkich fanów do hali wido-
wiskowo-sportowej abyśmy 
mogli razem przeżywać każde 
spotkanie - podkreśla Stańczuk.  

Mateusz jest inowrocła-
wianinem. Po grze w Kasprowi-
czu i Domino przeniósł się 
do Gdyni, gdzie występował 
w Asseco Arce i Arce AMW II.  

Środkowy zostaje 
W drugoligowcu z Inowrocła-
wia nadal będzie grał również 
niespełna 33-letni środkowy 
Marcin Majer.  

W minionym sezonie był 
na parkiecie w 23 spotkaniach 
(śr. przez 16,33 minut). Zdoby-
wał śr. 6,3 punktów, 4,5 zbió-
rek, 0,7 asyst.  

- Zdecydowałem się repre-
zentować Inowrocław w kolej-
nym sezonie, ponieważ atmos-

fera w drużynie zawsze była 
na najwyższym poziomie, co 
ma duży wpływ na wyniki. 
Chociaż nie zawsze wszystko 
wygląda tak jak byśmy chcieli, 
to zawsze wszyscy dają z siebie 
to co najlepsze i walczą o zwy-
cięstwo. Mam nadzieje, że sy-
tuacja pozwoli na to, żeby ino-
wrocławscy kibice mogli za-
siąść na trybunach hali i dopin-
gować zespół na dobre i na złe 
- mówi Majer.   

Udziały kibica  
- Mając tak dużą grupę wier-
nych fanów, liczymy na  
Wasze wsparcie - informują 
władze Noteci. - Specjalnie  
z tej okazji od kilku tygodni  
możecie dołączyć do akcji 
„Udziały kibica”, która ma 
na celu pomoc w organizacji 
klubu na sezon 2021/22.  

Więcej na stronie  
www.patronite.pl/KSKNotec.                 
(DM)  

Stańczuk i Majer w Noteci
Mateusz Stańczuk i Marcin Ma-
jer w nowym sezonie ponow-
nie będą występowali w drugo-
ligowej KSK Noteć Inowrocław.

Jedyna w powiecie
Podczas treningów Akademii 
Piłkarskiej Unii Janikowo od-
była się kontrola jakości trenin-
gów przeprowadzona przez 
trenerów z Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. 

- Niezmiernie jest nam miło 
gdyż  otrzymaliśmy raport z tej 
kontroli i trenerzy monitoru-
jący ocenili jakość treningów 
w Akademii bardzo pozytyw-
nie - informują działacze jani-
kowskiego klubu.  

Akademia Unii Janikowo 
jest certyfikowana brązową 
gwiazdką Polskiego Związku 
Piłki Nożnej.  

W związku z tym w klubie 
odbywa się szereg niezapo-
wiedzianych kontroli.  Kon-
trole mają na celu sprawdzenie 
jakości prowadzonych zajęć, 
jak i organizacji Akademii. 

29 listopada 2019 roku 
PZPPN przyznał 694 certyfikaty. 
Na dziś w programie pozostało 
tylko 294 szkółek z Cyklu I oraz 
35 szkółek z Cyklu II. W woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim przyznano 43 certyfikaty, 
z czego obecnie w programie 
uczestniczy tylko 16 szkółek. 

Janikowska Akademia 
jest jedynym certyfikowanym 
podmiotem na terenie Po-
wiatu Inowrocławskiego. 

Utrzymanie gwiazdki 
przez prawie dwa lata to 
ogromna praca wielu osób, 
którymi są m.in.  Michał Orlik - 
trener koordynator, Patryk Wi-
śniewski - dyrektor klubu, tre-
nerzy: Patryk Marjański, Ma-
teusz Bernaś, Mateusz Włoch, 
Mirosław Uszyński, Jakub 
Słota, Paweł Płotalski, Krzysz-
tof Karczewski.                            (DM)                         FO
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W stolicy Wielkopolski starto-
wała spora grupa tenisistów po-
chodzących z Inowrocławia 
(niektórzy reprezentowali klu- 
by z kraju).   

Singiel 
Julia Oczachowska była w sin-
glu rozstawiona z dwójką. 
W pierwszej rundzie miała 
wolny los. W następnych poko-
nała kolejno Martynę Rękoś 
(PKT Pobiedziska) 6:1, 6:1, Ro-
zalię Gruszczyńską (KS Górnik 
Bytom) 6:4, 6:3 i Wiktorię Rut-
kowską (AZS Poznań) 6:3, 6:7 
(3), 7:6 (4).  

W finale inowrocławianka 
nie sprostała Annie Hertel (AZS 
Poznań) 6:7 (3), 6:4, 4:6. 

Zuzanna Szczepańska 
(WSG Academy Warszawa) 
wygrała z Wiwien Szulc (KS 
Start-Wisła Toruń) 6:0, 6:0, ale 
uległa Weronice Foryś (TMTC 
Piaseczno) 3:6, 2:6.  

Natalia Komar (STK Sopot) 
była lepsza od Weroniki Dobroś 
(KS Warta Poznań) 6:0, 6:0. 
Przegrała za to z Hertel 0:6, 1:6. 

Marcelina Marut (ITT Go-
plania) była słabsza od Rękoś 
6:7 (1), 2:6.  

Dawid Wiśniewski był roz-
stawiony z dziewiątką. Pokonał 
Szymona Politowskiego 6:0, 
6:3, ale nie sprostał Marcelowi 
Politowiczowi (obaj PT Olimpia 
Poznań) 5:7, 3:6. 

Debel 
W grze podwójnej Oczachow-
ska i Karolina Jaśkiewicz (UKS 
Omega Smolec) wygrały z Fo-
ryś i Ewą Samberger (KT Avia 
Świdnik) 6:3, 6:1 oraz Weroniką 
Ejsmont (KT Jakubowo-Olsz-

tyn) i Urszulą Nebelską (MKT 
Łódź) 7:5, 6:3. W finale prze-
grały z Marceliną Podlińską 
(Górnik) i Adrianną Sosnowską 
(AZS Łódź) 6:4, 5:7, 8:10. 

Szczepańska i Magdalena 
Hędrzak (Górnik) także uległy 
Podlińskiej i Sosnowskiej 6:4, 
3:6, 11:13. Komar i Martyna Jan-
kowska (WKS Grunwald Po-
znań) przegrały z Wiktorią 
Czerny (KS Nadwiślanin Kra-
ków) i Zuzanną Krygier (AZS 
Poznań) 7:6 (7), 3:6, 5:10.    

Wiśniewski i Zoltan Szabo 
(KT GAT Gdańsk) wygrali 
z Kacprem Góreckim (PKT Po-

biedziska) i Franciszkiem Kro-
towskim (KKT Wrocław) 6:1, 
6:0. Byli słabsi od Gabriela Bi-
lińskiego (KP Sokół Rzeszów) 
i Karola Filara (BKT Advantage 
Bielsko-Biała) 5:7, 2:6. 

Mikst 
W grze mieszanej Komar i Ma-
teusz Klimek (KT GAT Gdańsk) 
przegrali z Gruszczyńską i Ma-
ciejem Ziomberem (Górnik) 2:6, 
4:6. Natomiast Szczepańska 
i Szabo ulegli późniejszym 
triumfatorom - Podlińskiej 
i Wojciechowi Markowi (Gór-
nik) 2:6, 0:6.                                     (DM)

Dwa srebra Oczachowskiej
Julia Oczachowska (ITT Gopla-
nia Inowrocław) zdobyła 
na krotach AZS w Poznaniu 
dwa srebrne medale (w singlu 
i deblu) Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski (do lat 23). 
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Dzieciaki połknęły 
bakcyla żeglarstwa
Prawie stuosobowa grupa 
dzieci rozpoczęła w Janiko-
wie swoją przygodę z żeglar-
stwem podczas imprezy  
PolSailing Day.  

W Janikowie odbyła się im-
preza PolSailing Day, zorgani-
zowana przez miejscowy Klub 
Żeglarski Kormoran wspólnie 
z Ministerstwem Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 
oraz Polskim Związkiem Że-
glarskim.  

PolSailing to projekt, któ-
rego celem jest promowanie że-
glarstwa jako dyscypliny spor-
towej oraz sposobu rekreacji. 

Uczestnicy wzięli udział 
w konkurencjach sportowych, 
przepłynęli się po jeziorzez 

świeżo wyremontowanym  
45-letnim jachtem DZ oraz mo-
torówką. Nauczyli się również 
węzłów żeglarskich i zobaczyli 
jachty z bliska.    

Dzięki wsparciu Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Janiko-
wie przy CIECH Soda Polska 
SA, dzieci zobaczyły z bliska 
wóz strażacki oraz mogły się 
schłodzić w kurtynie wodnej. 
Wszystko udało się dzięki  
ciężkiej pracy 18 członków 
klubu. 

Choć impreza miała trwać 
do godz. 15, janikowska DZ-ta 
ostatni rejs skończyła o 16. 

Impreza jest częścią pro-
gramu #PolSailing, prowadzo-
nego przez Polski Związek Że-
glarski.                                                     
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Sztafeta 4x200 metrów U20 ko-
biet MKS Inowrocław I (Julia 
Lipińska , Julia Ładoń, Jula Tań-
ska i Klaudia Maciaszczyk) za-
jęła piątą lokatę.  

Sztafeta4x200 m U20 ko-
biet MKS Inowrocław II (Julia 
Ślizanowska, Zuzanna Szczepa-
niak, Zuzanna Szymańska 

i Aleksandra Nowak) uplaso-
wały się na szóstej pozycji.  

Również szósta była szta-
feta 2x2x400 m (kobieta i męż-
czyzna) open MKS (Kinga Ku-
joth i Hubert Lange). 

Natomiast sztafeta 
szwedzka (100 m-200 m-300 
m-400 m) U18 inowrocław-
skiego klubu (Marta Ślizanow-
ska, Julia Ładoń, Julia  Lipińska 
i Julia  Tańska) wywalczyła 
siódme miejsce.         

Zawodnicy i trenerzy mo-
gli uczestniczyć w Mistrzo-
stwach Polski w Łodzi dzięki 
wsparciu Miasta Inowrocław.                      
(DM)

Występy sztafet

Lekkoatleci MKS Inowrocław 
startowali w Łodzi  
w 4 PZLA Mistrzostwach Pol-
ski w Wielobojach i Sztafetach. 
Był to pierwszy występ pod-
opiecznych Waldemara Kwiat-
kowskiego i Moniki Gotówki 
na takiej imprezie.

Brąz Chmielewskiej
Aleksandra Chmielewska (KS 
LZS Kruszwica) została brą-
zową medalistką konkursu 
rzutu dyskiem lekkoatletycz-
nych Mistrzostw Polski U20.    

W zawodach w Lublinie pod-
opieczna trenera Sylwestra Zie-
lińskiego już w drugiej próbie fi-
nałowej rywalizacji uzyskała 
wynik 41,61 metrów. Jest to 
nowy rekord życiowy utalento-
wanej Oli.   

Kolejne trzy rzuty 19-latka 
spaliła. W ostatniej próbie uzy-
skała 41,16 m.  

Dziesiąte miejsce w finało-
wym konkursie rzutu dyskiem 
wywalczyła 18-letnia Wiktoria 

Łukomska (MKS Inowrocław) 
37,12 m.  

Klasyfikacja 
1. Martyna Dobrowolska (AZS 
AWFiS Gdańsk) 45,89 metrów, 
2. Paulina Polańska (LKS Lu-
busz Słubice) 43,98 m, 3. Alek-
sandra Chmielewska (KS LZS 
Kruszwica) 41,61, 4. Wikto- 
ria Drózd (GKS Piast Gliwice) 
41,36, 5. Julia Chycińska (UKS 
55 Łódź) 40,07, ... 10. Wiktoria 
Łukomska (MKS Inowrocław) 
37,12.  

W konkursie pchnięcia 
kulą w eliminacjach odpadła 
Dominika Tran (MKS Inowro-
cław) 8,65.                                           (DM)            
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IV Bieg Przyjaźni
W Przyjezierzu odbył się 
czwarty Bieg Przyjaźni. 
Na dystansach 5 i 10 kilome-
trów rywalizowało ponad 
dwustu biegaczy. Z dobrej 
strony pokazali się  
zawodnicy z powiatu  
inowrocławskiego. 

Trasa poprowadzona została 
tym razem nie przez samo cen-
trum popularnego wczasowi-
ska, tylko w lesie, kilkaset me-
trów w bok od głównej ulicy 
Przyjezierza. Chodziło o to, by 
w dobie koronawirusa nie blo-
kować na kilka godzin wakacyj-
nej miejscowości.  

Ponieważ zawodnicy bie-
gali wzdłuż leśnej drogi pokry-
tej asfaltem, na której wyzna-
czono dwie nawrotki, zrezy-
gnowano ze wspólnego startu. 
Biegacze ruszyli więc na trasę 
grupkami.  

Klasyfikacja 
BIEG NA 5 KM - OPEN: 1. Dawid 
Klaybor (Żagań), 2. Jędrzej Wol-
ski (Mogilno), 3. Dawid Jagła 
(Jarocin), 4. Jakub Maćkowiak 
(Kalina), 5. Anna Nowakowska 
(Inowrocław), ... 9. Bartosz 
Chrząszcz (Pakość), 24. Tomasz 
Natywa, 25. Tomasz Baranow-
ski (obaj Inowrocław); KO-
BIETY: 1. Anna Nowakowska 
(Inowrocław), 2.  Daria Maik 
(Mrocza), 3. Zuzanna Szymań-
ska (Strzelno). 

BIEG NA 10 KM: 1. Paweł 
Kosek (Tychy), 2. Maciej Łucyk 
(Poklatki), 3. Krzysztof Bartkie-
wicz (Toruń), ... 17. Przemysław 
Lewandowski (Janikowo),  
23. Izabela Hańska (Inowrocław); 
KOBIETY: 1.  Katarzyna Ptashuk 
(Leszno), 2. Olga Kazimirowa 
(Kalisz), 3. Antonina Zywert 
(Ostrowite), 4. Izabela Hańska 
(Inowrocław, nr 54).                      (DM)                          
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Niepokonani 
27 czerwca na rajdowych tra-
sach, po dwutygodniowej pau-
zie spowodowanej zabiegiem 
na kolano, pojawili się Maciej 
i Julia Smoleńscy na BMW. Za-
wodnicy z Inowrocławia wy-
startowali w pierwszej rundzie 
Włocławskiego Mistrza Kie-
rownicy 2021. 

- Nasza klasa jak zwykle 
była świetnie obsadzona. Osta-
tecznie klasę czwartą wygrali-
śmy i zajęliśmy drugie miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Julia 
ponownie spisała się wyśmieni-
cie, w odpowiednich momen-
tach dyktując trasę - relacjonuje 
Maciej Smoleński. 

Także 27 czerwca barw Au-
tomobilklubu Inowrocławskiego 
bronił Mikołaj Gmerek. Wystar-
tował quadem w Nowogardzie 
w trzeciej rundzie Mistrzostw 
Polski Motocross - Quadcross. 

W pierwszym wyścigu zajął 
piątą lokatę, a w drugim ósmą, co 
w klasyfikacji zawodów dało mu 
piątą pozycję.  

 Tydzień wcześniej Mikołaj 
rywalizował w drugiej rundzie 

Mistrzostw Polski w Chojnie, 
gdzie podczas pierwszego biegu, 
na przedostatnim okrążeniu, ja-
dąc na czwartej pozycji, został 
„sfaulowany” przez jednego 
z przeciwników, co spowodo-
wało upadek i nie ukończenie za-
wodów. Do drugiego wyścigu za-
wodnik z powodu kontuzji nie 
przystąpił. 

Puchar Polski Enduro 
19-20 czerwca w zawodach Pu-
charu Polski Enduro na torze 
Cienin koło Wrocławia starto-
wał Jacek Miler. W pierwszym 
wyścigu zajął dwunaste miej-
sce, w drugim dziesiąte. W kla-
syfikacji zawodów dało mu to 
jedenastą lokatę.  

- Nie były to zawody, w któ-
rych Jacek startuje na co dzień. 
Jego podstawowym sportem 
jest CrossCountry. Dlatego też 
start w Enduro traktował jako 
dobry trening i ciąg dalszy lecze-
nia kontuzji - informuje Jerzy 
Marczewski z Automobilklubu 
Inowrocławskiego.                 

W dniach 12-13 czerwca Ja-
cek startował w I i II rundzie Pu-
charu Polski Crosscountry 
na torze w Kwidzynie. Były to 
zaległe rundy, które nie odbyły 
się na początku roku z powodu 
pandemii. W tych zawodach Ja-
cek uplasował się na szóstej po-

zycji, zajmując kolejno siódme 
i piąte miejsce w poszczegól-
nych wyścigach. 

Na kartodromie 
Z kolei 12 czerwca w II rundzie 
Pucharu Polski na torze Kar-
todrom w Bydgoszczy bardzo 
dobrze spisał się Jakub Wojcie-
chowski reprezentujący AI 
w sporcie motocyklowym – Su-
permoto. Pomimo niesprzyjają-

cych warunków atmosferycz-
nych (ulewa nad torem) zawod-
nik w pierwszym biegu zajął 
trzecie miejsce, a w drugim ósmą 
lokatę, co w klasyfikacji zawo-
dów dało mu piątą pozycję. 

Jakub od początku sezonu 
bardzo mocno trenuje, chcąc 
powrócić do formy sprzed kon-
tuzji, której nabawił się podczas 
zawodów Supermoto w Pozna-
niu w 2019 roku. Obecnie zaj-

muje w podsumowaniu sezonu 
piąte miejsce, a do końca jesz-
cze kilka rund. 

Walczyli w terenie 
W rajdach terenowych wal-
czyła załoga Tomek Białkowski 
i Darek Baśkiewicz z Kamena 
Rally Team. 

 - Mamy wielką niespo-
dziankę dla fanów motoryzacji. 
Od połowy czerwca zawodnicy 
Automobilklubu Inowrocław-
skiego, dzięki swojej ciężkiej 
pracy i bardzo dobrym wyni-
kom reprezentują barwy Orlen 
Teamu. Jest to niesamowite 
osiągnięcie, ponieważ da zało-
dze jeszcze większe możliwo-
ści startów w Europie i na świa-
towych trasach. W grę wchodzi 
również rajd Dakar, który jest 
marzeniem wszystkich startu-
jących w rajdach terenowych - 
podkreśla Jerzy Marczewski. 

Czerwiec dla Tomka Biał-
kowskiego i Darka Baśkiewicza 
był bardzo pracowity. Na po-
czątku miesiąca startowali 
w rajdzie Satu Mare w Rumunii. 

Pierwszy dzień rajdu za-
łoga Automobilklubu Inowro-
cławskiego zakończyła 1. miej-
scem w klasyfikacji generalnej 
mistrzostw Rumunii oraz 2. 
miejscem w generalce mi-
strzostw Węgier. Drugi dzień 

nie był już tak dobry. Podczas 
pokonywania trasy poważnej 
usterki doznał pojazd inowro-
cławskiej załogi. 

Nie przeszkodziło to jed-
nak ekipie Kamena Rally Team 
wystartować w dniach 11-12 
czerwca w rajdzie Baja Wysoka 
Grzęda Borne Sulinowo. Była to 
runda Mistrzostw Strefy Eu-
ropy Centralnej w Rajdach Te-
renowych oraz Mistrzostw Pol-
ski i Mistrzostw Czech. Trasa 
rajdu miała ponad 300 km od-
cinków specjalnych. Ścigało się 
ponad 80 pojazdów. 

Z kolei pierwszy rajd 
w barwach Orlen Teamu nasi 
zawodnicy zaczęli od wygranej 
w Rajdowych Mistrzostwach 
Polski Samochodów Tereno-
wych w klasie T4 i czwartego 
miejsca w klasyfikacji general-
nej rajdu. 

W ostatni weekend 
czerwca zespół Kamena Rally 
Team startował w rundzie Mi-
strzostw Włoch – rajdzie San 
Marino Rally.  

Zawodnicy mieli do poko-
nania 370 km podzielonych 
na 8 odcinków specjalnych. 

Nasi prowadzili już w kla-
syfikacji generalnej, ale walkę 
o utrzymanie bardzo dobrego 
miejsca przekreśliła awaria sa-
mochodu.

Rajdy Automobilklubu Inowrocławskiego
Bardzo dobrze na rajdowych 
trasach i wyścigowych torach 
prezentowali się ostatnio za-
wodnicy Automobilklubu 
Inowrocławskiego.
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