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AKTYWNY POWIAT INOWROCŁAWSKI

Aktywny Powiat Inowrocławski to hasło, które przyświecać będzie wielu
przedsięwzięciom promocyjnym realizowanym w tym roku.
Co prawda, pandemia koronawirusa w odwrocie, ale jej skutki, zwłaszcza zdrowotne, są wciąż odczuwalne.
- Podejmując liczne działania
chcemy sprawić, aby mieszkańcy naszego regionu - osoby w każdym
przedziale wiekowym, otrzymali
kompleksową informację na temat
zdrowego stylu życia, zdrowia psychicznego i propozycję jak aktywnie
i zdrowo „odrodzić się” po pandemicznym czasie, wierząc, że już wracamy do normalności – mówi Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.
Rok 2022 będzie aktywny - nie
tylko pod kątem działań sportowych,
ale również kulinarnych, kulturalnych
i zdrowotnych. Projekt ten zakładać
ma jak najlepsze dbanie o swoje zdrowie i aktywne życie, zaprojektowane
zostało także specjalne logo kampanii.

Aktywność proponowana będzie
w wieloraki sposób, także poprzez
konkursy i zabawy, publikację wywiadów z ciekawymi osobami. Powstaną
filmiki zawierające wypowiedzi znanych postaci, które rozpowszechniane
będą nie tylko poprzez facebookowy
profil Powiatu Inowrocławskiego, ale
przez wszystkie jednostki i powiatową
komunikację autobusową.
Promowane będą kolejne trasy rowerowe i piesze, powstałe dzięki współpracy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Inowrocław. Do Aktywnego Powiatu włączone zostaną koła gospodyń wiejskich,
bowiem silny akcent położony będzie
na zdrowe, ekologiczne jedzenie.
Do popularyzacji Aktywnego Powiatu Inowrocławskiego przystąpiły
szkoły oraz placówki prowadzone
przez Powiat Inowrocławski, a także
organizacje pozarządowe. Swoje pomysły realizować będzie Muzeum im.
Jana Kasprowicza i Młodzieżowy Dom
Kultury im. Janusza Korczaka. W dzia-
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Może padać deszcz. Nie przeszkadza też noc. Nawet chłód im niestraszny.
Mieszkańcy Powiatu Inowrocławskiego to ludzie zakochani w aktywności fizycznej. To do nich skierowana jest tegoroczna kampania, która
za cel stawia sobie jeszcze większe zaktywizowanie społeczeństwa.

łania włączeni będą m.in. dietetycy, fizjoterapeuci, psycholodzy, psychiatrzy i lekarze.
Aktywny Powiat Inowrocławski
promować będzie ludzi, mieszkańców
Powiatu, którzy „zarażać” będą swoją
pasją i aktywnością każdego rodzaju.
0010483080

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY

WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

INOWROCŁAW, ul. Św. Ducha 53, tel./fax 52 357 16 04 CAŁODOBOWO
KRUSZWICA, ul. Kolegiacka 12/f (pawilon)
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niali, że kochają ruch na świeżym powietrzu i cenią sobie życie w zgodzie
z naturą. Zachęcam zatem do uczestnictwa w naszych wydarzeniach, abyśmy wspólnie pokazali, że nasz powiat aktywny jest przez cały rok –
podsumowuje Wiesława Pawłowska.
0010483100

MAŁGORZATA MATUSZAK

ul. Dworcowa 2
tel. 727 529 428

Nie trzeba będzie być wysportowanym, aby przyłączyć się do naszej akcji. Aktywność polegać będzie
na uczestniczeniu w konkursach,
warsztatach czy pogadankach.
- Mieszkańcy Powiatu Inowrocławskiego już wielokrotnie udowad-

0010468094

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

hanna.szoszorowska@polskapress.pl

W związku z zaleceniem Sanepidu wychodzimy naprzeciw Klientom
i proponujemy TRUMNY Z WITRYNĄ
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PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Powiat Inowrocławski przystąpił
do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych
wśród osób dorosłych w oparciu
o szczepienia przeciwko
pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.
Program skierowany jest do osób
powyżej 65. roku życia. Szczepieniem objętych zostanie 20 osób podopiecznych Domów Pomocy
Społecznej. Program realizowany będzie na podstawie
umowy z Marszałkiem Województwa, a współfinansowany
jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Środki Powiatu
Inowrocławskiego przeznaczone
na to zadanie to 3000 zł.
SPOTKANIE Z ARTYSTĄ

Wiesława Pawłowska gościła
lokalnego artystę, Leonarda
Berendta. Przekazał on Staroście obraz swojego autorstwa.

Ta wiadomość na pewno
ucieszy wszystkich miłośników turystyki w Powiecie
Inowrocławskim. Wracają
rajdy piesze! Najbliższy już
za tydzień.

Starosta Wiesława Pawłowska
i Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Alicja Przybylińska
gościły drugoklasistki z II Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej, które brały
udział w akcji „Żonkil”, organizowanej co roku przez warszawskie muzeum Polin.
Dominika, Julia, Kasia i Ola
wraz z opiekunką Agnieszką
Leszczyńską przekazały Staroście i Wiceprzewodniczącej
Rady Powiatu żonkile - symbol 79. rocznicy powstania
w getcie warszawskim.

Powstanie to największy
zbrojny zryw Żydów podczas
II wojny światowej, a zarazem
pierwsze powstanie miejskie
w okupowanej Europie.
Bezpośrednią przyczyną
powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego
przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów. Powstanie wybuchło w momencie
rozpoczęcia zarządzonej przez
Heinricha Himmlera akcji ostatecznej likwidacji getta, 19
kwietnia 1943 r., w momencie
gdy w tzw. getcie szczątkowym

znajdowało się już tylko około
50-70 tysięcy Żydów - wobec
niemal pół miliona w szczytowym okresie jego zaludnienia.
Dlaczego żonkile? Ostatni
przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację
getta, przez lata pielęgnował
pamięć o wydarzeniach z 1943
roku. Do końca życia
w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów
Getta, by oddać hołd poległym
towarzyszom. Wraz z nim
przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

I Nocny Rajd Pieszy 2022 odbędzie się, tak jak wszystkie
kolejne, w ramach kampanii
Aktywny Powiat Inowrocławski. Zaplanowano go na 29
kwietnia, a wiódł będzie lasami balczewskimi trasą
o długości 8 kilometrów.
Uczestnicy proszeni są
o zabranie latarek i kiełbasek
– planowane jest ognisko.
Ubiegłoroczny pomysł na
rajdy – zarówno dzienne jak

i nocne – mieszkańcy Powiatu
Inowrocławskiego podchwycili z entuzjazmem.
W każdym wydarzeniu
brało udział co najmniej kilkadziesiąt osób.
W tym roku wypraw będzie więcej, bowiem rok przebiega już pod znakiem kampanii Aktywny Powiat Inowrocławski.
Organizatorami rajdu są
Powiat Inowrocławski, Nadleśnictwo Gniewkowo i Polskie
Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Inowrocław.
Patronat honorowy sprawuje Starosta Inowrocławski
Wiesława Pawłowska.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

CIASTKA UCHODŹCÓW

Kilka dni temu nasi goście
z Ukrainy na zaproszenie Cukierni Marta uczestniczyli
w warsztatach. Przygotowywali
ciastka. Obecnie na terenie Powiatu Inowrocławskiego przebywa ponad tysiąc osób z Ukrainy. Wiele z nich uczestniczy
w rozmaitych zajęciach, przygotowywanych m.in. przez MDK
i inne powiatowe jednostki.

NOCĄ W LESIE

UTALENTOWANE Z BIOLOGII
Na Wydziale Biologii Uniwersytetu Białostockiego odbył
się finał VIII Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy Biologicznej. Świetnie zaprezentowały
się na niej uczennice I Liceum
Ogólnokształcącego imienia
Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.
Laureatką została Maria Zielińska z klasy III h, a tytuły finalistek zdobyły Zuzanna Zaremba - kl. III h, Aleksandra Pi-

skorz - kl. III c oraz Daria Radzikowska - kl. III d.
Wszystkie
uczennice
podczas finałowego etapu
broniły swoich prac badawczych przed członkami Komitetu Głównego Olimpiady.
Warto zaznaczyć, że obrona
prac była przeprowadzana
przy udziale publiczności.
O ostatecznych tytułach zdecydowała suma punktów
z wszystkich trzech etapów.
Oprócz tytułów licealistki
uzyskały indeksy na wiele kie-

runków przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku
między innymi biologię, mikrobiologię czy ekobiznes.
Nagrodzone zostały również
licznymi nagrodami rzeczowymi.
Opiekunkami kasprowiczowskich olimpijek są nauczycielki biologii: Marii, Zuzy
i Oli - Anna Pędzich-Kuszel,
a Darii - Joanna KonopkaRydz. Organem prowadzącym
szkołę jest Powiat Inowrocławski.
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REMONT MOSTU W SOLANKACH

Rozpoczęły się prace remontowe dużego mostu na terenie
Parku Solankowego w Inowrocławiu. Zakres prac remontowych obejmuje m.in. wymianę
zniszczonej tarcicy w części podłogi mostu i jej zakonserwowanie oraz wymianę trzech poręczy. Zakonserwowane zostaną
też pozostałe elementy drewniane mostku. Na czas remontu
obiekt zostanie zamknięty. Prace
potrwają do 29 kwietnia.
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KRÓTKO

SUKCES DEBATANTÓW
Szkolny Klub Debat im. Winstona Churchilla działający
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza
z Oddziałami Dwujęzycznymi
zwieńczył sukcesem swój występ w fazie toruńsko-inowrocławskiej Kujawsko-Pomorskiej Ligi Debat.

REDAKTOR PROWADZĄCY

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

Drużyna w składzie: Julia Modlińska (II d), Tomasz Bukowski (III i), Oskar Serkowski (III i)
i Jakub Mróz (III e) wygrała
wszystkie debaty w tej fazie
turnieju i uzyskała awans
do ścisłego finału wojewódz-

kiego, w którym zmierzy się ze
zwycięzcą fazy bydgoskiej,
czyli II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
w Bydgoszczy.
W trwających pół roku rozgrywkach ligowych nie przegrali żadnej debaty, czym potwierdzili swoją dominację we
wschodniej części naszego województwa.
Cały skład drużyny z Kaspra to uczniowie klas społeczno-prawnych, zaś ich opiekunem jest dr Sławomir Drelich. Organem prowadzącym
I LO jest Powiat Inowrocławski.
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Są, ufają, kochają, czują
Ostatnie lata to czas niepewności, który odcisnął
swoje piętno na młodych
ludziach. Wszelkie badania pokazują, że kondycja
psychiczna i społeczna
młodzieży bardzo się
pogorszyła. Wielu młodych jest zostawionych
samotnie z problemami,
niezrozumieniem, żalem.
Co by chcieli nam - dorosłym powiedzieć, gdybyśmy
chcieli ich wysłuchać? Co
ich boli? Jaki jest ich świat?
W czym możemy im pomóc? Co im zabrała pandemia lub co im odbiera tocząca się blisko nas wojna? Jak
sobie radzą z niepewnością?
Na te pytania próbują znaleźć odpowiedź uczestnicy
innowacyjnego programu
„Nasz głos – Jestem, kocham, ufam, czuję” realizowanego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie,
powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Komendę Powiatową Policji oraz
Galerię Solną.

- To piękna akcja, skierowana do młodych ludzi, na
których trudny czas pandemii, tak jak u wielu z nas,
osób dorosłych, odcisnął
swoje piętno. Różnorodne
fantastyczne działania młodzieży podejmowane w ramach tej kampanii stanowią
dla nich niewątpliwie formę
innej, aktywnej, integracyjnej terapii, otwarcia się na
swoje potrzeby, wyrażenia
swoich oczekiwań i dążeń.
Młodzież pokazuje, że ma
głos, chce i potrafi wyrażać
swoje emocje i uczucia –
mówi Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.
- Oddajemy głos młodym.
To będzie nasz projekt, ale
ich głos – wyjaśniają uczestnicy akcji, na którą składają się konkurs plastyczny,
warsztaty beatbox, możliwość stworzenia graffiti czy
uczestnictwo w nagraniu
filmu.
Projekt składa się z kilku
etapów. Pierwszy już został
zrealizowany. Na ścianie Galerii Solnej znalazło się graffiti zaprojektowane przez
młodzież współpracującą z
Ośrodkiem Interwencji Kry-

Młodzież zaprojektowała graffiti, które znalazło się na ścianie
Galerii Solnej.

zysowej.
- Po pierwszych chwilach
nieśmiałości wszyscy się
rozkręcili i było super! Projekt symbolizuje wolność
(napis freedom), jakiej młodzi już nigdy nie chcą stracić, a czuli, że ją stracili w
trakcie pandemii. Orzeł wychodzi z laptopa, bo młodzi
chcą wyjść z pokoi, w których siedzieli zamknięci ze

swoimi laptopami podczas
zdalnych lekcji. Oczywiście
projekt można interpretować w różny sposób. Być
może refleksja narodziła się
też z powodu wojny i z tym
też powiązany jest motyw
wolności - mówi dyrektor
Galerii Solnej Emilia Iwanciw-Czerwińska. - Chcemy
pomóc młodym rozwinąć
pasje, a zarazem podkreślić

Najpiękniejsze drzewo w Powiecie Inowrocławskim
Rozpoczynamy cykl
artykułów pn „Poznaj
Powiat. Bądź Aktywny”,
które przybliżyć mają
naszym mieszkańcom
uroki Powiatu Inowrocławskiego, zachęcić
do wypraw, poznawania regionu i przede
wszystkim aktywności,
w każdym aspekcie. Dziś
pierwszy odcinek, powstały przy współpracy
z Muzeum im. Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu. Zapraszamy do
lektury!
Na goplańskim półwyspie
Potrzymiech,
pomiędzy
Ostrówkiem a Siemionkami,
na terenie Nadgoplańskiego
Parku Tysiąclecia, pośród
pól, podobny do tolkienowskiego enta, żyje ponad
300-letni wiąz szypułkowy
Popiel.
To majestatyczne drzewo
o wysokości prawie 15 m i
średnicy pnia około 6,5 m.

Prawdziwy kolos, który latem roztacza cień na złote
łany zboża, a zimą bezlistny
ukazuje swój pomnikowy
poskręcany i nadłamany
pień.
Drzewo
wykiełkowało
w czasach Jana III Sobieskiego, w chwili wielkiego
i ostatniego triumfu Rzeczypospolitej. Rosło szybko
przez jakieś 50 lat, do czasów saskich. Było już wtedy
okazałe.
Pewnie wtedy zainteresowali się nim miejscowi rybacy. Drewno wiązu, ciężkie,
twarde ale i wodoodporne
idealnie nadawało się do
budowy łodzi. Szczęśliwie
jednak nie dotknął go topór

drwala, może wokół rosły
inne, bardziej okazałe wiązy. Dzisiaj pozostał tylko
on, Popiel. Jego starszy brat
Wiedźmin, prawie 500-letni, to najstarszy i najgrubszy
wiąz w Europie, rośnie w
Komorowie w województwie lubuskim i ma średnicę
pnia 9,3 m a do wichury w
2005 r. miał wysokość 35 m!
- Ludzie zawsze lubili wiązy, często sadzili je obok

lip przy swoich domach.
Chodząc ulicami Inowrocławia co chwila wpadamy na jakieś stare drzewo
i najczęściej jest to właśnie
wiąz! – podkreśla dyrektor
powiatowego Muzeum im.
Jana Kasprowicza Marcin
Woźniak.
Zauważa on, że stojąc
w cieniu Popiela uwagę
zwraca pień drzewa, szeroki z ciemnobrunatną, podłużnie porysowaną korą
i masywnymi przyporami,
w które wrosły polne kamienie.
- Jak na tak wielowiekowego staruszka wygląda zdrowo, chociaż wokół czyha
niebezpieczeństwo. Wiele
drzew zabiła holenderska
choroba wiązów, czyli niewielki grzybek (nie tylko
ludzie mierzą się z epidemiami) oraz susza. Szczęśliwie nasz staruszek rośnie
na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i jest
objęty szczególną ochroną.
To w końcu pomnik przyrody! Prawdziwy Matuzalem! Jeden z najstarszych
„mieszkańców” Powiatu! –
mówi Marcin Woźniak.

obecność młodzieży, zwrócić na nią reflektor dorosłych, skłonić do refleksji,
zainspirować - dodaje.
Autorami projektu graffiti są
młodzi mieszkańcy Powiatu
Inowrocławskiego, a wykonawcą Bartek MrPainOne
Bujanowski - współautor
wielu murali, w tym cenionego na całym świecie „Piotrusia Pana” w Bydgoszczy
oraz mnóstwa innych efektownych prac.
Kolejny etap programu to
tworzenie filmu, w którym
młodzież wypowiada się
na temat pandemii, swojej codzienności, opowiada
o swoim świecie i problemach, jakie im towarzyszą.
Film zostanie wyemitowany w Galerii Solnej podczas
happeningu kończącego akcję, połączonego z wystawą
prac konkursowych oraz pokazany nauczycielom podczas warsztatów w czerwcu.
Będą też zajęcia beatbox,
które zaplanowano w maju
w Młodzieżowym Domu
Kultury. Ich prowadzącym
będzie Rafał OER Skiba inicjator, współzałożyciel i
producent muzyczny byd-

goskiej formacji B.O.K, z
którą czynnie działa, wydaje płyty oraz koncertuje w
całej Polsce, a także za granicą. Laureat Złotej Płyty za
udział w produkcji albumu
Bisz „Wilk Chodnikowy”.
Ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie Wolverhampton na kierunku
Inżynieria Dźwięku.
Uczestnicy akcji będą też
modelami na sesji zdjęciowej cenionego fotoreportera
Arkadiusza Wojtasiewicza, a
ich portrety zostaną wyeksponowane w Galerii Solnej
na specjalnej wystawie.
W planach jest także happening z udziałem młodzieży
z Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Młodzi odczytają
wtedy „List do dorosłych”.
Tego dnia będzie miał swoją
premierę także film nagrany
wcześniej z ich udziałem.
Zwieńczeniem
projektu
będzie szkolenie dla pedagogów i dyrektorów szkół,
które odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury.
Weźmie w nich udział ponad 100 specjalistów, a prowadzącym będzie prof. Mariusz Jędrzejko.

O Diamentowy Indeks AGH
Komitet Główny „XV Olimpiady o Diamentowy
Indeks AGH” ogłosił wyniki II etapu, które odbyły się
w marcu, m.in. w II LO w Inowrocławiu. Uczniowie w
zależności od wyboru przedmiotu, rozwiązują pisemnie zadania z matematyki, fizyki, geografii, chemii i
informatyki.

W gronie finalistów znalazło się 5 uczniów z II Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej, jedyni reprezentanci szkół z Powiatu Inowrocławskiego.
Są nimi, z matematyki: Zuzanna Mikolajczak (IIIb), Miłosz
Zieliński (IIIb), Adam Grącikowski (IIIf), z geografii: Weronika Szcześniak (IIIa), Miłosz Kamiński (IIa), z fizyki
Adam Grącikowski (IIIf).

Olimpijczycy-finaliści będą
walczyć o tytuł laureata i
indeksy Akademii Górniczo-Hutniczej. Wyniki zawodów znane będą pod koniec maja.
Opiekunami
zdolnych
uczniów z Konopy są mgr
Małgorzata Zygora (matematyka) i mgr Zbigniew Zygora (geografia), a organem
prowadzącym szkołę Powiat Inowrocławski.

4
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GMINA INOWROCŁAW

Wielkanocnie w Akademii Przedszkolaka
Początek kwietnia to
okres przygotowań do
obchodów Świąt Wielkanocnych. Dzieci z Przedszkola Samorządowego
Gminy Inowrocław „Akademia Przedszkolaka”,
wspólnie z nauczycielami,
poznawały zwyczaje
wielkanocne, charakterystyczne dla naszego kraju
i regionu.

kowej pochwaliły się swoimi umiejętnościami tanecznymi,
wokalnymi,
aktorskimi i recytatorskimi.
Najmłodsi mieli także okazję zaprezentować swoje
piękne kolorowe wielkanocne stroje. W Jaksicach
nie zabrakło chwili wzruszenia podczas składania
życzeń w języku polskim
i rosyjskim przez dyrektor przedszkola oraz Annę
Szymańską - nauczycielkę
jednej z grup. Przedszkolaki, Oliwia i Ania z Ukrainy, pięknie wyrecytowały
w swoim języku wiersze
o tematyce świątecznej. Po
części artystycznej, dzieci
zostały obdarowane upominkami od Wielkanocnego Zajączka.
Warto nadmienić, że
w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc, we wszystkich sześciu siedzibach
przedszkola zorganizowano
„Kiermasz ciast”. Cały dochód ze sprzedaży słodkości został przeznaczony na
leczenie Kubusia Stańczaka,
przedszkolaka z Jaksic.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim
osobom
zaangażowanym
w organizację kiermaszu,
które piekąc lub zakupując
słodkie wypieki, wsparły
powrót do zdrowia Kubusia
- rodzicom, dziadkom, nauczycielom oraz dyrektorowi i pracownikom Centrum
Integracji Społecznej w Łojewie.
Łączna kwota, która została przekazana na leczenie chłopca, wyniosła 2834
zł.

FOT. UG INOWROCŁAW

W tygodniu poprzedzającym święta, w każdej
siedzibie przedszkola zorganizowano
wyjątkową
uroczystość: „Poranek Wielkanocny”. To był ważny
dzień dla wszystkich przedszkolaków, które w tym
dniu przyszły do przedszkola uśmiechnięte i odświętnie ubrane. Wesołe wiersze
mówione po polsku, ukraińsku i rosyjsku oraz piosenki wprowadziły nie tylko dzieci, ale również gości
obecnych na uroczystości,
w świąteczny nastrój.
Wśród zaproszonych byli:
Lidia Staszak - dyrektor
przedszkola, Anna Sak - wicedyrektor
przedszkola,
Joanna Tepper - dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Ks.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie, panie
z zespołu „Kruszowianki”,
przedstawiciele Rady Rodziców, pracownicy administracji oraz rodzice dzieci,
które przyjechały do nas
z Ukrainy.
Podczas uroczystości zorganizowanych w poszczególnych siedzibach „Akademii
Przedszkolaka”,
dzieci z każdej grupy wie-
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MIASTO INOWROCŁAW

To już kolejny rok,
w którym Prezydent
Inowrocławia Ryszard
Brejza przyznał stypendia
sportowe i artystyczne.
W gronie najzdolniejszych
sportowców znaleźli się: karatecy, skoczek wzwyż oraz
kickbokserzy.
Stypendia
otrzymali: Paweł Siwiec –
4 200 zł, Norbert Kobielski
– 4 200 zł, Marcelina Łysiak –
4 200 zł, Marta Czerwińska –
4 200 zł, Marcel Derdzikowski – 4 200 zł, Oliwia Trybuś –
4 200 zł, Jan Fajfer – 3 600 zł,
Bartłomiej Strawa – 2 400 zł,
Patryk Karolewski – 2 400 zł,
Jakub Pietrzak – 2 400 zł.
Stypendia
artystyczne
przyznawane są osobom zajmującym się twórczością
artystyczną,
upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków. W tym roku
dofinansowanie, o łącznej
wartości 12 tys. zł, pozwoli

zrealizować dwa muzyczne
projekty.
Piotr
Rogóż
otrzyma
8 tys. zł na nagranie i wydanie płyty „Jazz Christmas”,
zawierającej amerykańskie
piosenki świąteczno-noworoczne. Płyta z pewnością
przyczyni się do promocji
Wydziału Jazzowego Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu.
4 tys. zł otrzyma Łukasz
Oliwkowski na dofinansowanie programu muzycznego „War is The Air”.
Jest to
przedsięwzięcie
o charakterze edukacyjno-artystycznym,
bazujące
na twórczości Gusa Edwards’a, muzyka pochodzącego
z Inowrocławia. Celem projektu jest zarówno prezentacja programu muzycznego
na scenie, jak i wydanie
płyty nagranej przez zespół
Polifonika z gośćmi–Polifonika Gus Edwards Review.

- Bardzo cieszy
mnie fakt, że mamy
tyle utalentowanych
osób, które swoimi
imponującymi wynikami i osiągnięciami
promują Inowrocław
na arenie sportowej
i w środowisku kulturalnym. Mam nadzieję, że otrzymane
stypendia
pozwolą
na osiągnięcie zamierzonych celów i realizację planów – mówi
prezydent
Ryszard
Brejza.

Piotr Rogóż

Łukasz Oliwkowski

FOT. MIASTO INOWROCŁAW

Znamy artystycznych i sportowych stypendystów

W centrum pojawiło się więcej zieleni
Rondo „Lotników Inowrocławskich” Mieszkańcy
mogą już ko-

Na inowrocławskim
rondzie turbinowym
pojawiły się tabliczki
z jego nazwą „Lotników
Inowrocławskich”.

nują, szkolą się, biorąc
udział w misjach wojskowych, lotnicy – mieszkańcy Inowrocławia. Dzięki
uregulowaniu spraw własnościowych, prezydent
Ryszard Brejza zwrócił
się do radnych z tą inicjatywą. Komisja Statutowa i Nazewnictwa Rady
Miejskiej
Inowrocławia
przyjęła jednogłośnie projekt uchwały, a podczas
styczniowych obrad inowrocławscy radni uchwałę przyjęli.

- Dziękuję wszystkim,
którzy poparli inicjatywę
nadania rondu imienia „Lotników
Inowrocławskich”
– miejskim radnym, a także Dyrektorowi Aeroklubu Kujawskiego, Dowódcy
1. Brygady Lotnictwa Wojsk
Lądowych, kolegom seniorom lotnictwa, Prezesowi
Koła nr 7 Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego w Inowrocławiu oraz Zarządowi
Towarzystwa Miłośników
Miasta Inowrocławia – mówi
prezydent Ryszard Brejza.

W ramach zadania, polegającego na budowie parku kieszonkowego, firma
wykonała alejki z kostki
betonowej. W parku posadzone zostały drzewa, krzewy, trawy ozdobne i byliny,
a do ich nawadniania zainstalowana została specjalna
instalacja. Wykonawca jest
zobowiązany dbać o rośliny
przez kolejne 12 miesięcy.
Teren, po zmierzchu, będzie oświetlony.
Równolegle
prowadzone były prace nad budową
zielonego podwórka przy
ul. Poznańskiej. Usypano
tam bezpieczną nawierzchnię z piasku i zamontowano cztery urządzenia zabawowe dla dzieci, ławki oraz
oświetlenie.
- Cieszę się, że udało nam
się zagospodarować te tereny w centrum miasta, dzięki czemu staje się ono coraz
bardziej zielone i przyjazne
mieszkańcom. Nie mamy
już więcej podobnych niezagospodarowanych miejsc.
Chciałbym, aby z naszych
rozwiązań zaczęli korzystać właściciele sąsiednich
prywatnych nieruchomości
– mówi prezydent Ryszard
Brejza.

Park kieszonkowy

Zielone podwórko

FOT. MIASTO INOWROCŁAW

FOT. MIASTO INOWROCŁAW

Przypomnijmy, że wniosek w sprawie nadania
nazwy „Lotników Inowrocławskich”
został
złożony do Prezydenta
Miasta Inowrocławia już
pod koniec 2019 r. przez
Prezesa Oddziału Kujawskiego
Stowarzyszenia
Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej
Polskiej. W uzasadnieniu
napisano, że Inowrocław
posiada lotnisko cywilne, jak również położone w bliskiej odległości
lotnisko wojskowe. Aeroklub Kujawski stanowi
ponadto zaplecze dla jednostki wojskowej, gdyż
to tutaj szkolą się młodzi
adepci lotnictwa. Od lat
w Inowrocławiu stacjo-

rzystać z parku kieszonkowego przy ul. Szerokiej
oraz z zielonego podwórka przy ul. Poznańskiej.
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GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

Podpisanie umowy
w ramach konkursu
„Granty PPGR”

Dofinansowanie
dla Ochotniczej Straży Pożarnej
14 kwietnia 2022 r.
w Urzędzie
Wojewódzkim
w Bydgoszczy nastąpiło
uroczyste wręczenie
promes.

niwelowanie barier cyfrowych i ułatwienie dzieciom
nauki zdalnej.
Gmina Złotniki Kujawskie
zgodnie z zapisami zawartymi w umowie zobowiązuje się w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy
do kupna sprzętu. Sprzęt
w postaci laptopa czy też
tabletu w momencie przekazania staje się własnością
obdarowanego zgodnie ze
składanymi oświadczeniami. Niemniej jednak przez

Z rąk Mikołaja Bogdanowicza,
Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
dotację budżetową ze
środków KSRG w kwocie

okres 2 lat od chwili przyznania, sprzęt będzie pod
nadzorem Gminy, która będzie sprawdzać, czy przekazany sprzęt jest właściwie
wykorzystywany.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawcy sprzętu
komputerowego. Po zakupie sprzętu taka informacja zostanie opublikowana
na stronie Urzędu Gminy
Złotniki Kujawskie.

FOT. NADESŁANE

Dzięki tej umowie samorząd otrzyma 157 500,00 zł
z programu wsparcia rodzin z terenów popegeerowskich.
Przyznany grant przeznaczony zostanie na zakup
sprzętu
komputerowego
razem z
oprogramowaniem, który trafi do dzieci z rodzin zamieszkałych
w miejscowościach, w których funkcjonowały dawne
PGR.
Zgodnie z zapisami umowy, przyznany grant pozwoli na zakup 61 sztuk laptopów i 5 sztuk tabletów.
Inwestycja ta ma na celu

FOT. NADESŁANE

Gmina Złotniki Kujawskie
informuje, że umowa
zawarta między Gminą,
a rządowym Centrum
Projektów Cyfrowa
Gmina została podpisana
przez każdą ze stron.

FOT. NADESŁANE
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200 000 zł odebrali
Zygmunt Rosa, prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz druh Tadeusz
Wieloszyński.
Pozostała część środków na zakup samochodu
pożarniczego
będzie pochodzić z budżetu Gminy Złotniki
Kujawskie, która przeznaczy na
ten cel
250 000 zł.

www.janikowo.com.pl

GMINA JANIKOWO

Wydarzenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janikowie
Akcja Żonkile w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janikowie
Z okazji 79 Rocznicy Wybuchu Powstania w Getcie
Warszawskim dzieci z zerówek z Przedszkola „Słoneczko” w Janikowie wzięły udział w warsztatach
plastycznych dot. przygotowywania z papieru żonkili - żółtych kwiatków,

Będzie to pierwszy koncert plenerowy cyklu Musica Sacra Localis - całorocznego festiwalu muzyki
sakralnej.

Już 26 kwietnia o godzinie
16.00 w Centrum Promocji
Dialogu w Janikowie odbędzie się spotkanie z Jarosławem Krawczykiem - mieszkańcem Janikowa, autorem

prozy „Dwa światy”, tomiku
wierszy „Szum wszechświata” oraz poetyckiej książki
„Garbate Aniołki”. Wstęp
wolny, serdecznie zapraszamy!

FOT. NADESŁANE

Wstęp wolny, serdecznie
zapraszamy.

W piątek, 15 kwietnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach
„Kochaj różnym być” oraz
„Pomysłowa kartka wielkanocna”. Jeden oraz drugi

konkurs cieszył się sporym
zainteresowaniem i jest
nam niezmiernie miło, że
tak chętnie wszyscy biorą
udział w naszych wydarzeniach.

FOT. NADESŁANE

24 kwietnia 2022 o godzinie
18.00 w kościele pw. bł. Michała Kozala w Janikowie,
odbędzie się recital fortepianowy laureata XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina - Jakuba Kuszlika.

które symbolizują pamięć,
szacunek oraz nadzieję.
Dzieci wycięły, skleiły piękne kwiaty, a następnie wysłuchały audiobooka pt.
„Asiunia” Joanny Papuzińskiej. Tak z własnoręcznie
przygotowanymi żonkilami
wyruszyliśmy w miasto, aby
rozdać je mieszkańcom Janikowa.
#łączynaspamięć
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Z POWIATU

ŚWIĘTO KUJAWSKIEGO SŁOŃCA I II NADGOPLAŃSKI
BIEG DWÓCH JEZIOR Z KRUSZWICY DO ŁOJEWA

REKLAMA

muszą ten fakt zgłosić podczas
rejestracji udziału w biegu.
Około godz. 14 odbędzie
się uroczyste wręczenie trofeów, będące jednym z punktów Święta Kujawskiego
Słońca.
W programie imprezy są
ponadto: zajęcia animacyjne

oraz gry i zabawy m.in. nauka
układów choreograficznych,
gigantyczna siatkówka, badminton, zabawy z chustą animacyjną, tory przeszkód, budowa wieży z klocków w powietrzu, krykiet.
Nie zabraknie też rywalizacji w gigaspódnicach, po-

FOT. MAGDALENA PINDEL

Biegacze wystartują z Kruszwicy spod Mysiej Wieży
o godzinie 12, a meta rywalizacji zlokalizowana będzie w Łojewie nad Małym Gopłem
na terenie ośrodka sportu i rekreacji.
Termin zgłoszeń upływa
27 kwietnia lub po osiągnięciu
limitu (200 osób). Po tym terminie (jeśli nie zostanie osiągnięty limit) zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie
w Biurze Zawodów (2 maja).
Zapisy przez formularz
na stronie datasport.pl.
Organizatorzy zapewniają
transport uczestnikom biegu,
którzy chcą pozostawić swoje
środki transportu na mecie.
To dla nich w Łojewie
będą podstawione autokary,
którymi dotrą do Kruszwicy
na start. Wyjazd z Łojewa
(przystanek autobusowy vis-a-vis Centrum Dziedzictwa
Kujaw Zachodnich) zaplanowano na godzinę 11. Osoby
chcące skorzystać z transportu

FOT. MAGDALENA PINDEL

2 maja odbędzie się Święto
Kujawskiego Słońca i II Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior
z Kruszwicy do Łojewa.

trójnych spodniach, nartach
wieloosobowych.
Można będzie zagrać
w bilard holenderski, gry wielkoformatowe oraz wziąć
udział w konkursach nawiązujących tematycznie do
obchodzonego święta rzepaku. Każdy będzie mógł po-

malować sobie twarz oraz
stworzyć gigantyczne mydlane bańki.
Nad jeziorem rozstawione
zostaną także urządzenia
rekreacyjne, dostępne już
od godziny dwunastej między
innymi dmuchana zjeżdżalnia, czterostanowiskowe

eurobungee, ścianka wspinaczkowa
o
wysokości 7,5 m, suchy basen z kuleczkami, tor do rywalizacji
wipe out oraz bramka celnościowa.
Podczas imprezy czynne
będą stoiska z napojami i słodyczami oraz grill.
0110468073
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ROZRYWKA

od 22 do 28 kwietnia

 piątek, 22 kwietnia

05.15
06.05
07.00
07.30
08.00
08.15
08.35
09.35
10.30
11.20
11.45
12.00
12.10
12.35
12.50
14.00
15.00
15.15
15.35
16.00
16.50
17.00
17.15
17.55
18.20
18.55
19.20
19.30
20.10
20.35
21.25
21.35
22.15

00.00
00.10
01.45
02.40
03.35
04.20

Przysięga (623) - serial
Wspaniałe stulecie (3) - serial
Transmisja mszy świętej
Agape - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (71) - serial
Komisarz Alex (177) - serial
Ojciec Mateusz (262) - serial
Kasta (250) - serial
Podaj rękę Ukrainie (26)
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
Magazyn rolniczy - info
Dzika Loara - dokument
Wspaniałe stulecie (4) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (624) - serial
Podaj rękę Ukrainie (27)
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3984) - serial
Kasta (251) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pgoda
Alarm! - info
Ojciec Mateusz (350) - serial
Kulisy serialu„Na sygnale”
Na sygnale (372) - serial
Londyński bulwar - film fabularny, Wielka Brytania/USA
2010, reż. William Monahan,
wyk. Colin Farrell
Epitafia katyńskie (30)
Bliski wróg - film fabularny,
USA/Kanada 2013, reż. Peter
Hyams, wyk. Tom Everett Scott
S.W.A.T. - jednostka specjalna
(28) - serial
Ja wam pokażę! (4) - serial
Magazyn kryminalny 997
Notacje (543) - dokument

 sobota, 23 kwietnia

05.30 Echo serca - serial
06.20 Anna Dymna - spotkajmy się

06.00 Nowy dzień z Polsat News
09.40 Malanowski i Partnerzy (724)

06.55
07.30
10.40
10.50
11.25
12.00
12.40
13.15
14.05
14.35
15.10

10.10 Malanowski i Partnerzy (725)

16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.35
20.10
20.40
21.40
22.35
22.40

00.40

02.40

04.20
04.50
05.15

(285) - dyskusja
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Smaki świata po iberyjsku
Barwy szczęścia (2618) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Zranione ptaki (22) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (156) - serial
Doktor Jan z Deekelsen (62)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Miłość i przeznaczenie (97)
- serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Zranione ptaki (23) - serial
Barwy szczęścia (2618) - serial
Barwy szczęścia (2619) - serial
Kabaret. Super Show Dwójki
(14) - rozrywka
Big Music Quiz (4) - rozrywka
Przepis dnia - info
Scenariusz na miłość
- film fabularny, USA 2014,
reż. Marc Lawrence,
wyk. Hugh Grant, Marisa
Tomei, Bella Heathcote
Władza - film fabularny,
USA 2013, reż. Allen Hughes,
wyk. Mark Wahlberg, Russell
Crowe, Catherine Zeta-Jones
Oddział specjalny: Wyspa
śmierci - film fabularny,
USA 2001, reż. Isaac Florentine,
wyk. Michael Worth, Karen
Kim, Damian Chapa
Rodzinka.pl (223) - serial
Rodzinka.pl (224) - serial
Przerwa w nadawaniu

- serial

10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.10
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.25
19.45
19.55
20.05
22.10

01.00

03.15
03.55
04.40
05.25

- serial
Dlaczego ja? (995) - serial
Gliniarze (217) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (1110) - serial
Dlaczego ja? (1156) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (672) - serial
Gliniarze (681) - serial
Pierwsza miłość (3413)
- serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”
- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Twoja twarz brzmi znajomo
(162) - rozrywka
Thor: Ragnarok
- film fabularny, USA 2017,
reż. Taika Waititi,
wyk. Chris Hemsworth, Tom
Hiddleston, Cate Blanchett
Bracia przyrodni
- film fabularny, USA 2008,
reż. Adam McKay,
wyk. Will Ferrell, John C. Reilly,
Mary Steenburgen
Świat według Kiepskich (226)
- serial
Świat według Kiepskich (205)
- serial
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

05.45
06.05
06.55
07.00
08.00
11.40
11.50
12.50
13.00
14.05
15.10
16.10
17.15
17.20
18.25
19.00
19.30
19.40
19.50
20.00

23.05

01.05
02.10
02.30
03.55
04.25

Uwaga! - info
Ukryta prawda (1193) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Dzień Dobry TVN
Doradca smaku - info
Ukryta prawda (1388) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Tajemnice miłości - serial
Ukryta prawda (1194) - serial
Ukryta prawda (989) - serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Wszystkiego słodkiego - info
Ukryta prawda (1389) - serial
Bunt - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Harry Potter
i więzień
zień Azkabanu
- filmfa
film fabularny, Wielka
Brytania/USA 2004,
reż. Alfonso Cuarón,
Rupert
wyk. Daniel Radcliffe, Rupe
Grint, Emma
Watson
Grint
EmmaWats
Zakonnica
- film fabularny, USA 2018,
reż. Corin Hardy,
wyk. Demian Bichir, Taissa
Farmiga, Jonas Bloquet
Kuba Wojewódzki
- talk show, Polska 2021
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka

18.40
19.25
19.30
20.05
20.15
21.15
22.10
22.20

00.05
00.15
02.35
04.15
05.00
05.05

Klan (3983, 3984) - serial
Słownik polsko@polski
Wojsko-polskie.pl (197)
Słowo na niedzielę - info
Msza święta
Tydzień - info
Zakochaj się w Polsce - info
Weterynarze z sercem (130)
Okrasa łamie przepisy - info
Msza święta
Między ziemią a niebem - info
Regina Coeli - info
Między ziemią a niebem - info
Wszyscy jesteśmy braćmi (6)
Inteligentne zwierzęta (3)
Z pamięci - publicystyka
Tacy byliśmy (6) - dokument
Jutro należy do nas (9) - serial
Sekretne życie kotów (15)
Teleexpress
Dzień Dobra - muzyka, Polska
2022, reż. Michał Bandurski
Jaka to melodia? - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości
Pogoda
Stulecie Winnych (48) - serial
Sanatorium miłości (39)
„Sanatorium miłości”
- kulisy programu
Pozycja obowiązkowa
- film fabularny, USA 2018,
reż. Bill Holderman, wyk.
Diane Keaton, Jane Fonda
Epitafia katyńskie (31)
- dokument
Na noże - film fabularny,
USA 2019, reż. Rian Johnson,
wyk. Daniel Craig, Chris Evans
Czysty jak łza - film fabularny,
Kanada 2013, reż. Emanuel
Hoss-Desmarais
Jaka to melodia? - rozrywka
Z pamięci - publicystyka
Przerwa w nadawaniu

05.55
06.25
07.00
07.55
10.25
10.55
13.05
14.00
14.35
15.15
16.15
17.05
17.25
17.55
18.00
18.20
18.30
18.50
19.25
20.00
21.00

23.00

01.05

03.20

04.35
05.05

11.30
12.30
14.10
14.25
14.55
15.55
17.00
17.20
17.30
18.30
19.25
19.30
20.05
20.10
20.35
21.35
233.45
23.55

01.50

03.40
04.30
04.35

 niedziela, 24 kwietnia

05.05
06.00
06.25
06.50
07.00
08.00
08.30
09.00
09.25
10.00
11.50
12.00
12.15
12.50
13.15
14.15
14.25
14.55
16.00
17.00
17.15

05.10
06.00
07.00
07.40
08.05
08.20
08.45
09.15
10.20

Klan (3981, 3982) - serial
Magazyn Ekspresu Reporterów
Transmisja mszy świętej
Rok w ogrodzie - info
Rok w ogrodzie extra - info
Wojsko-polskie.pl - dokument
Pełnosprawni - magazyn
Sprawa dla reportera
Co jeść, by ratować planetę?
- dokument
Sekretne życie kotów (11)
Szlachetna rasa
- film fabularny, USA 1966,
reż. Andrew V. McLaglen
Z pamięci - publicystyka
Okrasa łamie przepisy - info
Jutro należy do nas (8) - serial
Sanatorium miłości (38)
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Ojciec Mateusz (350) - serial
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - info
Komisarz
rz Alex (208) - serial
Na
Nanoże
noże - film fabularny, USA
2019,
01 reż. Rian Johnson,
n, wyk.
Daniel Craig, Chris Evans
Epitafia
E it fi kkatyńskie (36)
- dokument
Iceman: Historia mordercy
- film fabularny, USA 2012,
reż. Ariel Vromen,
wyk. Michael Shannon,
Winona Ryder, Chris Evans
Pole rażenia - film fabularny,
USA 1993, reż. Rowdy
Herrington, wyk. Bruce Willis,
Sarah Jessica Parker
Jaka to melodia? - rozrywka
Z pamięci - publicystyka
Przerwa w nadawaniu

05.20
05.50
06.25
07.00
07.55
11.55
12.10
12.50
14.00
14.35
15.15
16.20
17.15
17.45
18.00
18.20
18.30
19.20
20.00
22.10
22.55
00.55
01.50
02.55

04.35

05.25

Barwy szczęścia (2615) - serial
Barwy szczęścia (2616) - serial
Barwy szczęścia (2617) - serial
M jak miłość (1653) - serial
Pytanie na śniadanie
Epitafia katyńskie (10)
- dokument
Rodzinny ekspres - info
To był rok! - rozrywka
Familiada - rozrywka
Koło fortuny - rozrywka
Szansa na sukces. Opole 2022
(1) - rozrywka
Na dobre i na złe (844) - serial
Smaki świata po iberyjsku
- info
Słowo na niedzielę - info
Panorama
Pogoda
Postaw na milion - rozrywka
Lepsza połowa (13) - serial
The Voice Kids - rozrywka
The Voice Kids - rozrywka
The Voice Kids - rozrywka
The Voice Kids - rozrywka
Hity wszech czasów (36)
- muzyka, Polska 2022
Moje serce jest w Vermont
- film telewizyjny,
USA/Kanada 2017,
reż. David Winning,
wyk. Julie Gonzalo, Benjamin
Ayres, Lauren McNamara
Dziewczyny do wzięcia
- film telewizyjny, Polska 1972,
reż. Janusz Kondratiuk, wyk.
Jan Mateusz Nowakowski, Jan
Stawarz, Ewa Szykulska
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
07.35 Karate Kid 2 - film fabularny,

05.25 Uwaga! - info
05.40 Ukryta prawda (889) - serial
06.30 Kuchenne rewolucje

09.55
10.35

07.25 Wszystkiego słodkiego - info
07.30 MądrzeJEMY z Katarzyną

12.40
13.45
14.15
14.40
15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
18.50
19.25
19.45
19.55
20.05
21.05

23.00

01.40

04.40
05.25

USA 1986, reż. John G.
Avildsen, wyk. Ralph Macchio
Ewa gotuje - info
Wielka szóstka
- film fabularny, USA 2014,
reż. Don Hall, Chris Williams,
wyk. Scott Adsit, Ryan Potter
Bogaty dom - biedny dom
(33) - dokument
Drwale i inne opowieści
Bieszczadu (69) - dokument
Drwale i inne opowieści
Bieszczadu (70) - dokument
Rolnicy. Podlasie (2)
- dokument
Więzienie (96) - dokument
Więzienie (97) - dokument
Więzienie (26) - dokument
Więzienie (27) - dokument
Chłopaki do wzięcia (225, 226)
- dokument
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Kowalscy kontra Kowalscy
(35, 36) - serial
Epoka lodowcowa: Wędrówka
kontynentów - film fabularny,
USA 2012, reż. Steve Martino,
Mike Thurmeier, wyk. John
Leguizamo, Ray Romano
Nowy początek
- film fabularny, USA/Kanada
2016, reż. Denis Villeneuve,
wyk. Amy Adams, Jeremy
Renner, Forest Whitaker
Thor: Ragnarok
- film fabularny, USA 2017,
reż. Taika Waititi, wyk. Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston,
Cate Blanchett
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

- rozrywka

08.00
11.30
11.55
12.20
13.30
13.40
15.15
15.45
16.15
16.45
17.15
17.25
18.00
19.00
19.25
19.35
19.45
20.00
20.05
21.30

23.50

02.25
02.45
04.10
04.40

Bosacką - info
Dzień Dobry TVN
Na Wspólnej (3408) - serial
Na Wspólnej (3409) - serial
Na Wspólnej (3410) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
MasterChef Junior - rozrywka
Bunt - serial
Bunt - serial
Bunt - serial
Bunt - serial
Wszystkiego słodkiego - info
MądrzeJEMY z Katarzyną
Bosacką - info
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Miłe wieści - info
Mask Singer - rozrywka
Bękarty
- film fabularny, USA 2017,
reż. Lawrence Sher,
wyk. Owen Wilson, Ed Helms,
J.K. Simmons
Okup
- film fabularny, USA 1996,
reż. Ron Howard,
wyk. Mel Gibson, Rene Russo,
Brawley Nolte
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka

 poniedziałek, 25 kwietnia

Barwy szczęścia (2618) - serial
Barwy szczęścia (2619) - serial
M jak miłość (1654) - serial
Pytanie na śniadanie
Smaki świata po iberyjsku
The Voice Kids - rozrywka
The Voice Kids - rozrywka
Familiada - rozrywka
Koło fortuny - rozrywka
Szansa na sukces. Opole 2022
Big Music Quiz - rozrywka
Lajk! - info
Rodzinka.pl (256) - serial
Epitafia katyńskie (11)
- dokument
Panorama
Pogoda
Na sygnale (370) - serial
Na sygnale (371) - serial
Lepsza połowa (14) - serial
Postaw na milion - rozrywka
Władza
- film fabularny, USA 2013,
reż. Allen Hughes,
wyk. Mark Wahlberg, Russell
Crowe, Catherine Zeta-Jones
Pośród wrogów
- film fabularny, USA/
Rumunia/Węgry/Kanada
2013, reż. Mark Schmidt,
wyk. Jonas Armstrong, Ben
Kingsley, Hannah Tointon
Boisko bezdomnych
- film fabularny, Polska 2008,
reż. Kasia Adamik,
wyk. Marcin Dorociński,
Eryk Lubos, Marek Kalita
Czy ktoś mnie kocha w tym
domu? - film fabularny, Polska
1992, reż. Stanisław Jędryka,
wyk. Małgorzata Pieczyńska,
Jagoda Stach, Jan Frycz
Rodzinka.pl - serial
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
09.00 Smerfy: Legenda Smerfnej
09.25

11.40

13.35

15.40
17.40
18.50
19.20
19.25
19.30
20.00
22.05

00.45

02.50

04.40
05.25

Doliny - film fabularny, USA
2013, reż. Stephan Franck
Wielka szóstka
- film fabularny, USA 2014,
reż. Don Hall, Chris Williams,
wyk. Scott Adsit, Ryan Potter,
Daniel Henney
Epoka lodowcowa: Wędrówka
kontynentów - film fabularny,
USA 2012, reż. Steve Martino,
Mike Thurmeier, wyk. John
Leguizamo, Ray Romano,
Denis Leary
Pan Popper i jego pingwiny
- film fabularny, USA 2011, reż.
Mark Waters, wyk. Jim Carrey,
Carla Gugino
Twoja twarz brzmi znajomo
- rozrywka
Nasz nowy dom - rozrywka
Wydarzenia
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Państwo w państwie
- publicystyka
Kabaret na żywo. Nowy skŁAD
- rozrywka
Gorący towar - film fabularny,
USA 2013, reż. Paul Feig,
wyk. Sandra Bullock, Melissa
McCarthy, Demian Bichir
Tropiciel
- film fabularny, USA/Kanada
2006, reż. Marcus Nispel,
wyk. Karl Urban, Moon
Bloodgood, Russell Means
Wielki biały ninja
- film fabularny, USA 1997,
reż. Dennis Dugan,
wyk. Chris Farley, Nicollette
Sheridan, Chris Rock
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

05.15 Uwaga! - info
05.35 Ukryta prawda (890)
- serial

06.30 Kuchenne rewolucje
07.25
07.55
08.00
11.30
12.15
13.20
14.45

16.55
18.00
19.00
19.25
19.35
19.45
20.00
21.30

00.10
01.20
01.40
03.05
03.40
04.15
04.45

- rozrywka
Nowa Maja w ogrodzie - info
Akademia ogrodnika - info
Dzień Dobry TVN
Co za tydzień - info
Przez Atlantyk - rozrywka
Mask Singer - rozrywka
Mała Stopa
- film fabularny, USA 2018,
reż. Karey Kirkpatrick, Jason
Reisig, wyk. Channing Tatum,
James Corden, Zendaya
Ślub od pierwszego wejrzenia
- rozrywka
Totalne remonty Szelągowskiej
- rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
MasterChef Junior
- rozrywka
Legion samobójców
mobójców
- film fabularn
fabularny, USA 2016,
reż. David Ayer,
ith, Jared Leto,
wyk. Will Smith,
Margot Robbie
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka

05.10
06.00
07.00
07.30
08.00
08.15
08.35
09.30
10.30
11.20
11.45
12.00
12.10
12.35
12.55
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.15
17.55
18.20
18.55
19.20
19.30
20.10
20.30
21.00
22.40
23.40
23.50
01.40

03.35
04.25
04.45

Przysięga (624) - serial
Wspaniałe stulecie (4) - serial
Transmisja mszy świętej
Okiem wiary - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (72) - serial
Komisarz Alex (185) - serial
Ojciec Mateusz (263) - serial
Kasta (251) - serial
Podaj rękę Ukrainie
Wiadomości
Agrobizne, agropogoda
Magazyn rolniczy - info
Inteligentne zwierzęta (3)
Wspaniałe stulecie (5) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (625) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3985) - serial
Kasta (252) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Leśniczówka (519) - serial
Teatr Telewizji - teatr, Polska
2022, reż. Jacek Raginis-Królikiewicz
Rozszczepieni - dokument
Epitafia katyńskie (32)
- dokument
Zaginiony w akcji III - film fabularny, USA 1988, reż. Aaron
Norris, wyk. Chuck Norris
Pozycja obowiązkowa - film
fabularny, USA 2018, reż.
Bill Holderman, wyk. Diane
Keaton, Jane Fonda
Trzeci oficer (1) - serial
Notacje (220) - dokument
Przerwa w nadawaniu

05.35 Echo serca - serial
06.25 Rwanda 2020 - Polscy
06.35
06.55
07.30
10.50
11.00
11.30
12.35
13.15
14.00
14.35
15.00
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.30
20.10
20.40
20.55
21.55
23.05
00.10

02.05
03.05

misjonarze w kraju tysiąca
wzgórz (15) - dokument
Rwanda 2020 - Polscy
misjonarze w kraju tysiąca
wzgórz (16) - dokument
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Prawosławne nabożeństwo
wielkanocne - dokument
Barwy szczęścia (2619) - serial
Zranione ptaki (23) - serial
Va banque (424) - rozrywka
Na sygnale (157) - serial
Koło fortuny - extra - rozrywka
Doktor Jan z Deekelsen (63)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Miłość i przeznaczenie (98)
- serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Zranione ptaki (24) - serial
Barwy szczęścia (2619) - serial
Barwy szczęścia (2620) - serial
Kulisy serialu„M jak miłość”
(1388) - dokument
M jak miłość (1655) - serial
Tajemnice rodu Valentów (22)
- serial
W kręgu podejrzeń (4) - serial
Córki Abril - film fabularny,
Meksyk 2017, reż. Michel
Franco, wyk. Ana Valeria
Becerril, Emma Suarez
O mnie się nie martw - serial
Siedem śmiertelnych życzeń
- film fabularny, Kanada/USA
2017, reż. John R. Leonetti,
wyk. Joey King, Ryan Phillippe,
Ki Hong Lee

06.00 Nowy dzień z Polsat News
09.40 Malanowski i Partnerzy (726)
- serial

10.10 Malanowski i Partnerzy (727)
10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.10
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.25
19.45
19.55
20.05

23.40

01.45

04.15
04.40

- serial
Dlaczego ja? (996) - serial
Gliniarze (218) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (1111) - serial
Dlaczego ja? (1157) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (673) - serial
Gliniarze (682) - serial
Pierwsza miłość (3414) - serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”
- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Avatar
- film fabularny,
USA/Wielka Brytania 2009,
reż. James Cameron,
wyk. Sam Worthington, Zoë
Saldaña, Sigourney Weaver
Snajper: Dziedzictwo
- film fabularny, USA/Bułgaria
2014, reż. Don Michael Paul,
wyk. Tom Berenger,
Chad Michael Collins, Mercedes
Mason
Bitwa o Ziemię
- film fabularny, USA 2000,
reż. Roger Christian,
wyk. John Travolta, Barry
Pepper, Forest Whitaker
Kabaretowa Ekstraklasa
- rozrywka
Disco gramy! - rozrywka

05.15
05.30
05.55
06.05
06.55
07.00
08.00
11.35
11.45
12.50
13.00
14.05
15.10
16.10
17.15
17.20
18.25
19.00
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.35
22.40

00.35
01.20
02.25
02.40
04.05
04.35
05.05

Uwaga! - info
Nowa Maja w ogrodzie - info
Akademia ogrodnika - info
Ukryta prawda (1194) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Dzień Dobry TVN
Miłe wieści - info
Ukryta prawda (1389) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Tajemnice miłości - serial
Ukryta prawda (1195) - serial
Ukryta prawda (990) - serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Wszystkiego słodkiego - info
Ukryta prawda (1390) - serial
Bunt - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3411) - serial
Milionerzy - rozrywka
Totalne remonty Szelągowskiej
- rozrywka
Drużyna potępionych
- film fabularny, Francja/USA
2010, reż. Sylvain White,
wyk. Jeffrey Dean Morgan,
Zoë Saldaña, Chris Evans
Co za tydzień - info
W garniturach - serial
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
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ROZRYWKA

od 22 do 28 kwietnia

 wtorek, 26 kwietnia

05.15
06.05
07.00
07.30
08.00
08.15
08.35
09.35
10.35
11.25
12.00
12.10
12.40
12.55
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.15
17.55
18.20
18.55
19.20
19.30
20.05
20.10
20.30
21.00
21.40
22.45
23.40
23.50
00.30

03.15
04.10
04.30

Przysięga (625) - serial
Wspaniałe stulecie (5) - serial
Transmisja mszy świętej
Kościół z bliska - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (73) - serial
Komisarz Alex (186) - serial
Ojciec Mateusz (264) - serial
Kasta (252) - serial
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
Magazyn rolniczy - info
Relacja z uroczystości
Wielkiego Piątku w Kościele
greckokatolickim - info
Wspaniałe stulecie (6) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (626) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3986) - serial
Kasta (253) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - info
Leśniczówka (520) - serial
Tacy byliśmy (7) - dokument
Magazyn Ekspresu Reporterów
Ocaleni (205) - talk show
Epitafia katyńskie (33)
- dokument
Magazyn śledczy Anity Gargas
Monachium - film fabularny,
USA/Kanada/Francja 2005,
reż. Steven Spielberg, wyk.
Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán
Hinds
Magazyn Ekspresu Reporterów
Notacje (558) - dokument
Przerwa w nadawaniu

05.00
05.35
06.25
06.55
07.30
10.35
10.45
11.15
11.50
12.30
13.15
14.05
14.35
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.30
20.10
20.40
20.55
21.40
22.45
23.45
00.55

03.05

 środa, 27 kwietnia

Rodzinka.pl (226) - serial
Echo serca - serial
Siła modlitwy - dokument
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl (243) - serial
Barwy szczęścia (2620) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Zranione ptaki (24) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (158) - serial
Doktor Jan z Deekelsen (64)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Miłość i przeznaczenie (99)
- serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Zranione ptaki (25) - serial
Barwy szczęścia (2620) - serial
Barwy szczęścia (2621) - serial
Kulisy serialu„M jak miłość”
(1389)
M jak miłość (1656) - serial
Inés, pani mej duszy (1) - serial
W kręgu podejrzeń (5) - serial
Odmienne stany świadomości
- dokument
Eter
- film fabularny, Polska/
Ukraina/Litwa/Węgry/Włochy
2018, reż. Krzysztof Zanussi,
wyk. Jacek Poniedziałek,
Andrzej Chyra, László Zsolt
Boski porządek
- film fabularny, Szwajcaria
2017, reż. Petra Volpe,
wyk. Marie Leuenberger,
Maximilian Simonischek,
Rachel Braunschweig

06.00 Nowy dzień z Polsat News
09.40 Malanowski i Partnerzy (728)
- serial

10.10 Malanowski i Partnerzy (729)
10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.10
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.25
19.45
19.55
20.05

22.45

01.15

03.50
04.40
05.25

- serial
Dlaczego ja? (997) - serial
Gliniarze (219) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (872) - serial
Dlaczego ja? (918) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (674) - serial
Gliniarze (683) - serial
Pierwsza miłość (3415) - serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Alita: Battle Angel
- film fabularny, USA/Kanada/
Japonia 2019, reż. Robert
Rodriguez, wyk. Rosa Salazar,
Christoph Waltz, Jennifer
Connelly
Lara Croft: Tomb Raider:
Kolebka życia - film fabularny,
USA/Niemcy/Japonia/Wielka
Brytania/Hongkong 2003,
reż. Jan de Bont,
wyk. Angelina Jolie, Gerard
Butler, Noah Taylor
Bad Boys for Life
- film fabularny, USA/Meksyk
2020, reż. Adil El Arbi, Bilall
Fallah, wyk. Will Smith, Martin
Lawrence, Vanessa Hudgens
Świat według Kiepskich (204)
- serial
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

05.45
06.05
06.55
07.00
08.00
11.35
11.45
12.50
13.00
14.05
15.10
16.10
17.15
17.20
18.25
19.00
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.35
22.40
23.40
00.15
01.20
01.40
03.05
03.35
04.05
04.35
05.00

Uwaga! - info
Ukryta prawda (1195) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Dzień Dobry TVN
Doradca smaku - info
Ukryta prawda (1390) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Tajemnice miłości - serial
Ukryta prawda (1196) - serial
Ukryta prawda (991) - serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Wszystkiego słodkiego - info
Ukryta prawda (1391) - serial
Bunt - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3412) - serial
Milionerzy - rozrywka
Ślub od pierwszego wejrzenia
- rozrywka
Kuba Wojewódzki
- talk show, Polska 2021
Superwizjer - info
Zabójcza broń - serial
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka

14.00
15.00
15.10
15.15
15.35
16.05
17.00
17.15
17.55
18.20
18.55
19.20
19.30
20.05
20.10
20.30
21.00
21.35
22.35
23.15
00.00
00.10
01.15
01.55
02.55
03.50
04.35
05.05

Przysięga (627) - serial
Wspaniałe stulecie (7) - serial
Transmisja mszy świętej
Pełnia wiary - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (75) - serial
Komisarz Alex (188) - serial
Ojciec Mateusz (266) - serial
Kasta (254) - serial
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
To się opłaca - info
Wilcza rodzina, niebezpieczni
sąsiedzi? - dokument
Wspaniałe stulecie (8) - serial
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (628) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3988) - serial
Kasta (255) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - info
Leśniczówka (522) - serial
Na sygnale (373) - serial
Sprawa dla reportera
Magazyn śledczy Anity Gargas
Magazyn kryminalny 997
Epitafia katyńskie (38)
- dokument
Magazyn Ekspresu Reporterów
Tanie dranie - Moroz i
Kłopotowski komentują świat
Glina (5) - serial
Ocaleni (205) - talk show
Sprawa dla reportera
Magazyn śledczy Anity Gargas
Przerwa w nadawaniu

05.30
06.20
06.55
07.30
10.35
10.45
11.15
11.50
12.30
13.10
14.05
14.35
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.30
20.10
20.40
20.55
21.55
23.00
00.00

01.45

04.05
05.00

23.10
00.15
00.25

02.00
02.50
03.50
04.20
04.35

Przysięga (626) - serial
Wspaniałe stulecie (6) - serial
Transmisja mszy świętej
Rodzinny ekspres - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (74) - serial
Komisarz Alex (187) - serial
Ojciec Mateusz (265) - serial
Kasta (253) - serial
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
Rok w ogrodzie extra - info
Jeden na tysiąc - dokument
Wspaniałe stulecie (7) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (627) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3987) - serial
Kasta (254) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Alarm! (1218) - info
Leśniczówka (521) - serial
Piłka nożna: Liga Mistrzów
UEFA - piłka nożna 2022
Król Bibi: życie i role Benjamina
Netanjahu - dokument
Epitafia katyńskie (37)
- dokument
Zaginiona siostra
- film fabularny, USA 2019,
reż. Craig Goldstein, wyk.
Katrina Begin, Diora Baird,
Mark Famiglietti
Królowie śródmieścia (7)
- serial
Zaginiona (6) - serial
Wojsko-polskie.pl (197)
Notacje (453) - dokument
Przerwa w nadawaniu

05.00
05.30
06.20
06.55
07.30
10.35
10.45
11.20
11.55
12.30
13.15
14.05
14.35
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.30
20.05
20.35
20.50
21.55
23.00
00.15

01.55
02.55
04.00
04.25
05.20

Rodzinka.pl (227) - serial
Echo serca - serial
Pożyteczni.pl - info
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl (244) - serial
Barwy szczęścia (2621)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Zranione ptaki (25) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (159) - serial
Doktor Jan z Deekelsen (65)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Miłość i przeznaczenie (100)
- serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Zranione ptaki (26) - serial
Barwy szczęścia (2621) - serial
Barwy szczęścia (2622) - serial
Kulisy seriali„Na dobre i na złe”
i„Na sygnale”(196)
Na dobre i na złe (845) - serial
Inés, pani mej duszy (2) - serial
W kręgu podejrzeń (6) - serial
Sierpniowy weekend
- film fabularny, Niemcy 2019,
reż. Esther Gronenborn,
wyk. Nadja Uhl, Carlo Ljubek,
Gitta Schweighöfer
Trzy dni Kondora (12) - serial
Fotograf wojny - dokument
Magia polskiej przyrody (3)
- dokument
Artyści (3) - serial
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
09.40 Malanowski i Partnerzy (730)
- serial

10.10 Malanowski i Partnerzy (731)
10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.10
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.25
19.45
19.55
20.05
21.05
22.10

00.55

03.00

04.40
05.25

- serial
Dlaczego ja? (998) - serial
Gliniarze (220) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (873) - serial
Dlaczego ja? (919) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (675) - serial
Gliniarze (684) - serial
Pierwsza miłość (3416) - serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Mecenas Porada (9) - serial
Komisarz mama (27) - serial
Bad Boys for Life
- film fabularny, USA/Meksyk
2020, reż. Adil El Arbi, Bilall
Fallah, wyk. Will Smith, Martin
Lawrence, Vanessa Hudgens
Nic nie widziałem,
nic nie słyszałem
- film fabularny, USA 1989,
reż. Arthur Hiller, wyk. Gene
Wilder, Richard Pryor, Joan
Severance
Grzanie ławy
- film fabularny, USA 2006,
reż. Dennis Dugan,
wyk. Rob Schneider, David
Spade, Jon Heder
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

05.45
06.05
06.55
07.00
08.00
11.35
11.45
12.50
13.00
14.05
15.10
16.10
17.15
17.20
18.25
19.00
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.35
22.40

01.00
01.40
02.40
03.00
04.25
04.55

Uwaga! - info
Ukryta prawda (1196) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Dzień Dobry TVN
Doradca smaku - info
Ukryta prawda (1391) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Tajemnice miłości - serial
Ukryta prawda (1197) - serial
Ukryta prawda (992) - serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Wszystkiego słodkiego - info
Ukryta prawda (1392) - serial
Bunt - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3413) - serial
Milionerzy - rozrywka
Skazana - serial
Okup
- film fabularny, USA 1996,
reż. Ron Howard,
wyk. Mel Gibson, Rene Russo,
Brawley Nolte
Superwizjer - info
W garniturach - serial
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka

POLECAMY

 czwartek, 28 kwietnia

05.15
06.05
07.00
07.30
08.00
08.15
08.45
09.40
10.40
11.25
12.00
12.10
12.40
13.00

05.10
06.00
07.00
07.30
08.00
08.15
08.35
09.35
10.35
11.25
12.00
12.10
12.40
12.55
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.15
17.55
18.20
18.55
19.20
19.30
20.10
20.25
20.55

Echo serca - serial
Smaki świata po iberyjsku
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Ostoja - info
Barwy szczęścia (2622) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Zranione ptaki (26) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (160) - serial
Doktor Jan z Deekelsen (66)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Miłość i przeznaczenie (101)
- serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Zranione ptaki (27) - serial
Barwy szczęścia (2622) - serial
Barwy szczęścia (2623) - serial
Ojciec Mateusz - kulisy serialu
(21)
Ojciec Mateusz (350) - serial
Inés, pani mej duszy (3)
- serial
W trybach zbrodni (1) - serial
Kurier
- film fabularny, USA 2012,
reż. Hany Abu-Assad,
wyk. Jeffrey Dean Morgan,
Mickey Rourke, Til Schweiger
Boss
- film fabularny, Wielka
Brytania/USA 2016,
reż. Brad Furman,
wyk. John Leguizamo,
Benjamin Bratt, Amy Ryan
Gomorra (9) - serial
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
09.40 Malanowski i Partnerzy (732)
- serial

10.10 Malanowski i Partnerzy (733)
10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.10
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.25
19.45
19.55
20.05
21.05
22.10

00.50

03.10
03.50
04.40
05.25

- serial
Dlaczego ja? (999) - serial
Gliniarze (221) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (874) - serial
Dlaczego ja? (920) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (676) - serial
Gliniarze (685) - serial
Pierwsza miłość (3417) - serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”
- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Nasz nowy dom (260)
- rozrywka
Przyjaciółki (227) - serial
Książę w Nowym Jorku
- film fabularny, USA 1988,
reż. John Landis, wyk. Eddie
Murphy, Arsenio Hall, Garcelle
Beauvais
La Bamba
- film fabularny, USA 1987,
reż. Luis Valdez,
wyk. Lou Diamond Phillips,
Esai Morales, Rosanna Desoto
Świat według Kiepskich (187)
- serial
Świat według Kiepskich (203)
- serial
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

05.45
06.05
06.55
07.00
08.00
11.35
11.45
12.50
13.00
14.05
15.10
16.10
17.15
17.20
18.25
19.00
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.35
22.40

00.40

03.15
03.35
05.00

Uwaga! - info
Ukryta prawda (1197) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Dzień Dobry TVN
Doradca smaku - info
Ukryta prawda (1392) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Tajemnice miłości - serial
Ukryta prawda (1198) - serial
Ukryta prawda (993) - serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Wszystkiego słodkiego - info
Ukryta prawda (1393) - serial
Bunt - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3414) - serial
Milionerzy - rozrywka
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Na granicy
- film fabularny, Polska 2016,
reż. Wojciech Kasperski,
wyk. Marcin Dorociński,
Andrzej Chyra, Andrzej
Grabowski
Praktykant
- film fabularny, USA 2015,
reż. Nancy Meyers,
wyk. Robert De Niro, Anne
Hathaway, Rene Russo
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
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20:00

22:05

22:45
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FILM PRZYGODOWY

16

KOMEDIA KRYMINALNA

12

FILM SENSACYJNY

Harry Potter
i więzień Azkabanu

Na noże

Legion samobójców

KNIVES OUT, USA 2019

SUICIDE SQUAD, USA 2016

HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN,
WIELKA BRYTANIA/USA 2004

Słynny detektyw musi wyjaśnić
tajemnicze okoliczności śmierci autora
kryminałów. Benoit Blanc od początku
wie jedno - wszyscy członkowie
szalenie dysfunkcyjnej rodziny
Thrombeyów są podejrzani.

Amerykańska agencja rządowa
decyduje się stworzyć drużynę
o nazwie„Legion samobójców”
składającą się z najgorszych
przestępców. Ich zadaniem jest
wykonywanie misji w zamian
za zredukowanie wyroków.

Trzecia część historii o nastoletnim
czarodzieju. Wszyscy są poruszeni
informacją, że z więzienia w Azkabanie
zbiegł groźny Syriusz Black, który
przyczynił się do śmierci rodziców
Harry'ego.

8

8
CZAS TRWANIA: 142 MINUTY
REŻYSERIA: ALFONSO CUARÓN

OCENA
REDAKCJI

CZAS TRWANIA: 125 MINUT
REŻYSERIA: RIAN JOHNSON

OCENA
REDAKCJI

6
CZAS TRWANIA: 123 MINUT
REŻYSERIA: DAVID AYER

OCENA
REDAKCJI

10
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Z POWIATU

W wielkanocną niedzielę odbyły się w inowrocławskim
Szymborzu przywołówki. Ten
kujawski zwyczaj kultywowany jest tam od 190 lat. Najpierw w kościele w Szymborzu odprawiona została msza
święta w intencji obecnych
i byłych członków Stowarzyszenia Klubu Kawalerów. Godzinę później odbył się pochód kawalerów wraz z orkiestrą górniczą po Szymborzu.
Zgromadzeni przy miejscowym stawie mieszkańcy i goście usłyszeli z drewnianej
ambony przywołówki, czyli
rymowane wierszyki krytykujące panny i ich chłopaków.

FOT. MAGDALENA PINDEL

ZAGRODA ZAJĄCZKA

Kruszwicaw2022rokuobchodziszczególnyjubileusz600-lecianadaniaprawmiejskich
naprawiemagdeburskim.
Okrągłą rocznicęGminaKruszwicazamierzaupamiętnić
wwyjątkowysposób.
Główne obchody będą miały
miejsce 25 czerwca. Tego dnia
w kruszwickim amfiteatrze
odbędzie się widowisko historyczno-artystyczne, z koncertem orkiestry symfonicznej,
którego tematem wiodącym
będą dzieje Kruszwicy i terenów położonych nad jeziorem
Gopło. Następnie na widzów
czekać będzie występ zespołu
„Raz Dwa Trzy”.
Widowisko oraz koncert
poprzedzi msza święta w intencji Kruszwicy oraz uroczysta sesja Rady Miejskiej. Dzień
później odbędzie się Jarmark
Nowalijkowy.
8 czerwca, czyli dokładnie
w 600-letnią rocznicę nadania
praw miejskich Kruszwicy, odbędzie się akcja: Drzewko
na urodziny miasta – „600
grusz na 600-lecie”.
Tego dnia mieszkańcy
będą mogli otrzymać darmowe
sadzonki grusz wraz z pamiąt-

kowym certyfikatem. Dodatkowo odbędzie się szereg konkursów m.in. plastycznych i fotograficznych. Dla miłośników
dwóch kółek przygotowano
bogatą ofertę rajdów rowerowych, spośród których największym będzie rajd pn. „600
rowerzystów na 600-lecie nadania praw miejskich”, odbywający się w ramach cyklu
„Kujawsko-Pomorskie na rowery”.
W organizację obchodów
600-lecia miasta aktywnie włączyła się również młodzież,
która w ramach akcji „Młodzi
dla Kruszwicy” przygotowała
kilka ciekawych inicjatyw, takich jak: „600 głosów na 600
lat”, gdzie 600 osób zaśpiewa
Hymn Polski, wspólne odtańczenie poloneza, czytanie
w przedszkolach legend kujawskich czy bieg dla dzieci i młodzieży na 600 metrów.
Ukaże się kilka publikacji
m.in. „Kruszwica starej fotografii”, „Jezioro Gopło” oraz
„Legendy Kujawskie”.
Przygotowana zostanie też
wystawa na rynku „Kruszwica
wczoraj – Kruszwica dziś”, ukazująca Kruszwicę na starych fotografiach i pocztówkach.

W 2022 roku odbędą się
również imprezy znane z lat poprzednich, takie jak: Aquathlon,
Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior (2 edycje), Festiwal Food
Trucków (2 edycje), Dożynki
Gminne połączone z Imieni-

13 maja o godz. 20 w Teatrze
Letnim przy ulicy Świętokrzyskiej 107 w Inowrocławiu odbędzie się Wielka Gala
Śląskich Szlagierów.

FOT. MAGDALENA PINDEL

ZUMBA DLA GOSI

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

nie, z koncertem „Cleo” oraz
festiwal kolorów. Dla najmłodszych mieszkańców gminy zaplanowano Festiwal baniek mydlanych oraz Wesołe
zabawy z bohaterami książek:
„Kicia Kocia”.

WIELKA GALA
ŚLĄSKICH SZLAGIERÓW

Na Rynku w Inowrocławiu
stanęła Zagroda Zajączka! Było
kolorowo, smacznie i wesoło.
Największą atrakcją była „Karuzela filiżanka”. Na najmłodszych inowrocławian czekał
program animacyjny oraz
warsztaty plastyczne.
Na Rynku pojawiła się także
doskonale znana wszystkim
mieszkańcom naszego miasta
WiewiórINKA w towarzystwie
wielkanocnego Zajączka, którzy częstowali słodkościami.

W powiatowej hali „Kujawianka” w Inowrocławiu odbył się Charytatywny Maraton
Fitness. Wzięli w nim udział
nie tylko miłośnicy gimnastyki
i tańca, ale też młodzi koszykarze SKS Kasprowicz, którzy połączyli trening z taką formą zabawy. Impreza miała cel charytatywny. Zbierano pieniądze
na chorą Gosię Szydłowską.
Partnerem wydarzenia był Powiat Inowrocławski.

nami Marii w Chełmcach czy
Polowanie na Myszy. Tak jak co
roku na Gople odbywać się będą
zawody wioślarskie.
Nie zabraknie także nowości. Z inicjatywy młodzieży
odbędzie się wakacyjne gra-

WRACA WYSTAWA GOSPODARCZA
Po dwóch latach pandemicznej przerwy w hali widowiskowo-sportowej odbędzie
się XXIV edycja Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej,
gdzie zgromadzą się lokalni
przedsiębiorcy i rzemieślnicy,
którzy zaprezentują swoje
produkty, usługi i wyroby.
Odbędzie się ona w dniach
21-22 maja. Tradycyjnie wystawie towarzyszyć będą dwa
konkursy: „5-ka na Start” oraz
„Najlepszy Produkt Roku”.

Konkurs „5-ka na Start”
skierowany jest głównie
do małych firm, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż
3 lata. Zwycięzca otrzyma 5 tysięcy złotych na kampanię reklamową.
W konkursie „Najlepszy
Produkt Roku” mogą wziąć
udział wszystkie firmy.
Uczestnik, który przedstawi
produkt lub usługę wyraźnie
wyróżniającą się na lokalnym
rynku, otrzyma prestiżowy tytuł oraz 10 tysięcy złotych

na kampanię marketingową.
Zwycięzcy obu konkursów
mogą liczyć również na szeroką promocję ze strony Miasta Inowrocławia, zarówno
w internecie, jak i w nowym
filmie promującym miasto.
Rozpoczęło się zgłaszanie
udziału w wystawie dla przedsiębiorców. Szczegóły w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich tel. 52-35-55-230 lub
na
stronie
internetowej
www.inwestuj.inowroclaw.pl.

- To znakomite, niepowtarzalne muzyczne show i doskonała zabawa. Dwie godziny koncertowe i plejada
najbardziej lubianych gwiazd
znanych z rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.
Wystąpią: R&B Łukowski,
ADI, duet KARO, Jacek Silski,
Mirosław Szołtysek i Sylwia
Drzewiecka - zachęcają organizatorzy widowiska.

Duża dawka lubianych śląskich szlagierów i humor sprawią, że będzie to radosny, roztańczony i rozśpiewany wspólnie spędzony piątek. Lekka,
wesoła i prosta muzyka, jej
przyjemne brzmienie, regionalny język, humor i ogromna
dawka pozytywnej energii – to
bez wątpienia wielki atut, który
sprawia, że każdy koncert jest
jedyny i niepowtarzalny. Koncert poprowadzi Andrzej Miś.
Bilety w cenie 80 zł dostępne są w Kujawskim Centrum Kultury, w Informacji Turystyczno-Kulturalnej i na stronie www.kckino.pl.
(DM)

FOT. KCK

FOT. MIASTO INOWROCŁAW

PRZYWOŁÓWKI W SZYMBORZU

FOT. MAGDALENA PINDEL

OGROM IMPREZ W KRUSZWICY

KRÓTKO
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MARSZAŁKOWSKIE DOTACJE
NA ZABYTKI BIJĄ REKORDY
- Efekty naszego wieloletniego,
unikalnego w skali kraju, programu ochrony zabytków widać w całym regionie. Należy
podkreślić zaangażowanie właścicieli i zarządców zabytkowych obiektów, którzy na co
dzień troszczą się o nie, chronią
przed zniszczeniem, zabiegają
o dotacje. Odrestaurowane zabytki to nasz wspólny sukces mówi Marszałek Piotr Całbecki.
Najwyższe przekazane
w tym roku wsparcie wynosi
150 tysięcy złotych. Wśród
wybranych do dofinansowania zadań są prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach, w tym w świątyniach w niewielkich miejsco-

FOT. PRZEGLĄD

Blisko 17 milionów złotych wynosi tegoroczne wsparcie
przekazane przez samorząd
województwa na remonty
konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach Kujaw i Pomorza. Dotacje
trafią na realizację 201 przedsięwzięć w całym regionie.

wościach, kompleksach pałacowo-dworskich, kamienicach i budynkach oraz zabytkowych gmachach instytucji
wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje, na które składają się środki unijne w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa
Ku j a w s k o - P o m o r s k i e g o
na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa, umożliwią m.in. konserwację polichromii we wnętrzu kościoła
parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie,

REKLAMA

0010483079

Całodobowy Zakład Pogrzebowy

remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego pw. Ścięcia
św. Jana w Piaskach i prace
konserwatorskie: polichromie
stropu i ścian nawy głównej
w kościele parafialnym pw.
św. Mikołaja w Ludzisku.

KALENDARIUM
22 KWIETNIA

Z obiektów z Powiatu Inowrocławskiego wsparcie otrzymają także: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa
w Pieraniu, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach, Parafia
Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem, Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Mikołaja w Inowrocławiu, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Jana Chrzciciela w Janikowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Bartłomieja w Sławsku Wielkim,
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Małgorzaty w Kościelcu, Parafia
Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie, Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie, Parafia
Rzymskokatolicka pw. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie.
Ponadto środki znalazły się dla:
Gminy Gniewkowo, Murawski
Nieruchomości sp. z o.o. z/s
w Mostach i Marty Kamili Łukasiewicz.
(DM)

GNIEWKOWO
PRZYJMIE SZTANDAR
23 kwietnia odbędzie się uroczyste przyjęcie sztandaru
Gniewkowa. Uroczystość
przyjęcia go odbędzie się
na hali widowiskowo-sportowej na Toruńskiej 40. Poprzedzi ją msza święta.
Pierwszy raz w swojej historii,
Gniewkowo otrzyma własny
sztandar. Program uroczystości
rozpocznie się wprowadzeniem
sztandarów, mszą świętą za
mieszkańców i poświęceniem
nowego sztandaru.
Rodzicami chrzestnymi
sztandaru zostali Lidia Stochmal i Julian Bajerowski. Nato-

miast w honowym poczcie
sztandarowym będą: Wioletta
Piernik, Monika Karczewska
i Marek Bilicki.
Dalszy ciąg uroczystej ceremonii zaplanowano już
w hali sportowo-widowiskowej
w Szkole Podstawowej nr 1.
Każdy mieszkaniec może wziąć
udział w koncercie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego.
Zespół tworzy ponad stu
wykonawców, a zaprezentować ma zupełnie nowy, niegrany nigdzie wcześniej, program artystyczny.
(DM)

1879 - w Ciencisku urodził się
Jerzy Wojciech Szulczewski, fizjograf, etnograf i nauczyciel.
Był wybitnym znawcą flory
i fauny Wielkopolskiego Parku
Narodowego, badaczem przyrody oraz folkloru Wielkopolski i Kujaw. Zmarł w 1969 r.
w Kościanie.
23 KWIETNIA

1228 - książę Konrad
Mazowiecki nadał Krzyżakom
wieś Orłowo.
1353 - książę Władysław Biały
wydał na zamku w Szarleju dokument przenoszący wieś
Ostrowąs na prawo niemieckie.
1848 - zakończyło się dwudniowe krwawe starcie polskoniemieckie w Strzelnie. Zginęło
30 polskich powstańców.
24 KWIETNIA

1870 - w Inowrocławiu przy ul.
Panny Maryi otwarty został
nowy szpital miejski (później
im. dra Karola Marcinkowskiego).
1953 - zmarł Szczepan Stróżewski (ur. 1893), poligraf, działacz
związkowy, w latach 1945-1953
kierownik dwóch inowrocławskich drukarni: poniemieckiej
i byłej Drukarni Kujawskiej.
25 KWIETNIA

1895 - zmarł ks. Aureli Kompf
(ur. 1838), proboszcz inowrocławski w latach 1892-1895,
przedtem długoletni proboszcz
w Górze. Patronował licznym
organizacjom społecznym.
1938 - w Warszawie zmarł
Maksymilian Chmielewicz
(ur. 1894 w Inowrocławiu),
kompozytor, muzykolog, kapelmistrz orkiestr wojskowych.
Spoczywa na Powązkach.
1980 - oddane zostało
do użytku Sanatorium Związku
Zawodowego Metalowców
„Metalowiec” w Inowrocławiu.
2001 - w Inowrocławiu zmarł
ks. Wojciech Dzierzgowski
(ur. 1928 w Lesznie), proboszcz
par. Zwiastowania NMP, inicjator pielgrzymek, wspólnot religijnych, budowniczy nowego
pomnika św. Wojciecha.
26 KWIETNIA

1332 - wojska krzyżackie zajęły
Inowrocław (miasto i zamek).
Rozpoczęła się trwająca 5 lat
okupacja miasta.
1834 - w Inowrocławiu urodził
się Henryk Fryderyk Hoyer, wybitny histolog, embriolog i lekarz, wykładowca w Akademii
Medyczno-Chirurgicznej,
od 1862 r. profesor zwyczajny.
27 KWIETNIA

1883 - w Inowrocławiu zmarł
Juliusz Leopold Pielke
(ur. 1843), kupiec narodowości
niemieckiej. W 1871 r. sfinansował odwiert w poszukiwaniu
soli, nazwany „Pielke”, usytuowany u zbiegu ulic Staszica
i Studziennej.
28 KWIETNIA

FOT. UM GNIEWKOWO

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

1656 - do Inowrocławia wkroczyły wojska szwedzkie
prowadzone przez króla
Karola Gustawa.
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GROŹNA KOLIZJA
W CENTRUM MIASTA

RAPORT DROGOWY
Inowrocławscy policjanci
w okresie świątecznym interweniowali w związku ze
zgłoszonymi 21 kolizjami
drogowymi.

Do groźnie wyglądającej kolizji
doszło na terenie Inowrocławia. Brało w niej udział aż pięć
pojazdów. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

FOT. KPP INOWROCŁAW

mali prawo jazdy. Uznali, że
z uwagi na stworzone przez nią
zagrożenie na drodze materiały
w tej sprawie prześlą do sądu
z wnioskiem o jej ukaranie
i orzeczenie zakazu prowadze-

ROZBÓJ „PO SĄSIEDZKU”

nia przez kobietę pojazdów. Zatrzymane zostały też, z uwagi
na uszkodzenia, dowody rejestracyjne hyundaia, iveco i mercedesa. Wszyscy kierujący pojazdami byli trzeźwi.
(DM)

ŚWIĘTA
SPĘDZILI
ZA KRATKAMI

FOT. KPP INOWROCŁAW

Kruszwiccy policjanci zatrzymali dwóch poszukiwanych mężczyzn. Ci mieli
do odbycia kary aresztu
za przestępstwa kryminalne,
które były na ich koncie. Już
odbywają karę.

Na trzy miesiące za kraty trafiła 24-letnia inowrocławianka. Kobieta jest podejrzana o rozbój na swojej
schorowanej sąsiadce.
Do zdarzenia doszło 6 kwietnia
w jednym z mieszkań przy ul.
Toruńskiej w Inowrocławiu. 24latka weszła do mieszkania
swojej schorowanej sąsiadki
i wiedząc, że tego dnia dostała
ona emeryturę zażądała od niej
gotówki. Sprawczyni wykręciła
ręce sąsiadce i przygniotła ją ciężarem ciała. Następnie zabrała
jej pieniądze i opuściła mieszka-

nie. Powiadomieni o rozboju
policjanci zebrali informacje
na temat zdarzenia i rozpoczęli
poszukiwania napastniczki.
Jeszcze tego samego dnia,
po około dwóch godzinach policyjnych działań, 24-latka była
w rękach funkcjonariuszy.
Mundurowi namierzyli ją
u znajomych w pobliskiej kamienicy. Podczas przeszukania
zatrzymanej, policjanci ujawnili skradzioną gotówkę, choć
część zdążyła już wydać. Miała
w kieszeniach nie tylko to. Kryminalni ujawnili jeszcze 12 woreczków z białym proszkiem,

który został przesłany do laboratoryjnych badań pod kątem
środków zabronionych.
Zebrane dowody przeciwko kobiecie skutkowały
tym, że 8 kwietnia usłyszała zarzut rozboju. Doprowadzona
przez policjantów do oskarżyciela i sądu została tymczasowo
aresztowana na 3 miesiące. Kodeks karny za rozbój przewiduje karę do 12 lat więzienia.
Jeśli zabezpieczone u podejrzanej środki okażą się narkotykami, usłyszy ona dodatkowe
zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
(DM)

15 kwietnia mundurowi po
uzyskaniu informacji na temat
dwóch poszukiwanych, przystąpili do działań.
- Policjanci skierowali
swoje kroki bezpośrednio
do mieszkania 45-latka i 20latka z gminy Kruszwica, bo ci
właśnie mieli wrócić do domów. Tam też zostali zatrzymani - informuje asp. szt. Izabella Drobnieck a z Komendy
Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
Starszy był poszukiwany
za kradzież i miał do odbycia
90 dni aresztu, młodszy
za kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości (75 dni
do „odsiadki”).
Mężczyźni nie kryli zaskoczenia, bo sądzili, że uda im się
spędzić święta w domach,
w sposób niezauważony. Mylili
się. Jeszcze w dniu zatrzymania
obaj trafili za kraty, gdzie odbywają
kary
za
wyroki.
(DM)

FOT. KPP INOWROCŁAW

bella Drobniecka z Komendy
Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
Mundurowi ustalili przyczyny i okoliczności zdarzenia.
Kierującej hyundaiem zatrzy-

OKRADAŁ AUTOBUSY
Kryminalni z inowrocławskiej komendy policji ustalili
podejrzewanego o kradzież
paliwa. Chodził z kanistrem
i okradał autobusy.
Policja miała zgłoszenie o pięciu przypadkach, kiedy to
sprawca włamuje się do autobusów w miejscach gdzie jest
wlew paliwa i kradnie z nich
olej napędowy.
- Kryminalni „chodzili”
przy sprawie zbierając informacje i dowody na to, kto mógł
stać za przestępstwami. Gdy
w ubiegłym tygodniu uzyskali
informację o 37-letnim mieszkańcu powiatu inowrocławskiego, wkroczyli do jego
mieszkania i zatrzymali go

do wyjaśnienia. Mając już konkretne dowody przesłuchali go
w charakterze podejrzanego.
Ustalili, że mężczyzna kradł paliwo, którym handlował, ale
też sam z niego korzystał. Łącznie ukradł ponad 200 litrów mówi asp. szt. Izabella Drobnieck a z Komendy Powiatowej
Policji w Inowrocławiu.
Po usłyszeniu zarzutu dokonania pięciu przestępstw
polegających na kradzieżach
z włamaniem, 14 kwietnia stanął przed oskarżycielem.
Jego decyzją, do czasu
rozprawy sądowej został objęty policyjnym dozorem.
Grozi mu teraz kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.
(DM)

FOT. PRZEGLĄD

Niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Takie były wnioski policjantów wydziału ruchu
drogowego, którzy wyjaśniali
zdarzenie drogowe, do którego
doszło 13 kwietnia około godz.
13.00 w Inowrocławiu na skrzyżowaniu ulic Świętego Ducha
i Andrzeja.
- Kierująca hyundaiem nie
dostosowała się do sygnalizacji
świetlnej i uderzyła w iveco.
Ten na skutek uderzenia przemieścił się i stuknął w mercedesa busa. Iveco przewoziło
butle gazowe, które z pojazdu
spadły i uderzyły w dwa inne
citroeny, uszkadzając je. Droga
na kilka godzin była zablokowana. Na miejscu działały
służby. Trzy osoby trafiły
do szpitala na badania.
Na szczęście wszystkie po zaopatrzeniu zostały zwolnione
do domu - mówi asp. szt. Iza-

W okresie 15-18 kwietnia na terenie powiatu inowrocławskiego policja nie odnotowała
wypadków drogowych. Zaistniało 21 kolizji. Policjanci „drogówki” kontrolowali prędkość
z jaką poruszali się kierowcy.
Funkcjonariusze z uwagi
na znaczne przekroczenie
prędkości, ukarali 14 kierujących wysokimi mandatami karnymi od 800 do 2 500 zł. Ci
sami kierowcy dostali także
punkty karne od 6 do 10 - wyli-

cza sp. szt. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.
W Jacewie na obwodnicy,
kierowca toyoty na dozwolonej
„100” miał na liczniku 180
km/h. Jego namierzyła inowrocławska grupa SPEED. On właśnie dostał mandat w kwocie
2500 złotych.
Niestety na nasze drogi
wyjechali w święta nietrzeźwi
kierowcy renaulta, nissana,
mazdy, VW, a także motorowerzysta i rowerzyści.
Policjanci zatrzymywali
prawo jazdy, wobec kierowców
pojazdów mechanicznych zostały wszczęte postępowania
karne, mandatami karali cyklistów.
(DM)
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Miejsce wyjątkowe jak i okazja,
która przyświecała zorganizowaniu integracyjnego spotkania dla dzieci. 14 kwietnia na terenie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1
Maja 8, odbyła się integracja
poprzez zabawę.
Dzieci z miejscowej „zerówki“, do której uczęszczają
mali uchodźcy z Ukrainy miały
okazję spotkać się z policjan-

tami Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz Komisariatu Policji w Janikowie,
a także paniami z MiejskoGminnego Ośrodka Kultury,
które na co dzień pracują również w siedzibie centrum.
Policjanci przygotowali
slalom na wesoło w ramach rywalizacji sportowej. Dzieci z radością pokonywały go w odblaskowych kamizelkach z poli-

cyjną tarczą do kierowania ruchem w ręku. Była również
edukacja o prawidłowym pokonywaniu jezdni i zasadach
sygnalizatora świetlnego.
Tego uczyły dzieci policjantki i dzielnicowy z Janikowa. Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zaprezentowali sprzęt, z którego korzystają podczas służby. Atrakcjom spotkania nie było końca.

Panie z centrum zaproponowały dzieciom stworzenie
symbolicznego plakatu wykonanego odciskami dłoni.
Malowanie „łapek” i odciskanie ich na płótnie było
czymś, co dzieci robiły z „bananem” na twarzy.
Tym sposobem powstał
wyjątkowy afisz. Policjanci zadbali również o upominki dla
wszystkich dzieci.
(DM)

NOWY ZASTĘPCA
DYREKTORA

WCIĄŻ ŹLE PARKUJĄ
Dyżurny Straży Miejskiej
w Inowrocławiu otrzymał
w marcu 395 zgłoszeń. Tych
dotyczących nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów było aż 149.
Najwięcej z nich dotyczyło
m. in. blokowania wyjazdu - 30
zgłoszeń, parkowania na zakazie
zatrzymywania - 28 zgłoszeń,
na terenach zielonych - 27 zgłoszeń, na chodnikach - 16 zgło-

szeń, na miejscach inwalidzkich
- 8 zgłoszeń, a także przy przejściach dla pieszych, czy przystankach autobusowych.
- Stosowane są wówczas
pisemne zawiadomienia dla
sprawców wykroczeń. Każde
wykroczenie jest dokumentowane fotograficznie przez
funkcjonariuszy, a kierowca
otrzymuje za wycieraczkę informację, aby stawił się w Komendzie Straży Miejskiej i wy-

jaśnił sprawę wykroczenia lub
skontaktował się telefonicznie
lub mailowo - mówią strażnicy
miejscy z Inowrocławia.
Zakładane są również blokady na koła. Wówczas należy
zadzwonić pod nr alarmowy
986 zgodnie z informacją pozostawioną za wycieraczką i poczekać na przyjazd funkcjonariuszy w celu ściągnięcia blokady i wyjaśnienia sprawy wykroczenia.
(DM)

Kpt. Krzysztof Koczorowski
w Służbie Więziennej pracuje
od 11 listopada 2008 roku - początkowo w dziale kwatermistrzowskim Zakładu Karnego
w Inowrocławiu na stanowisku
młodszego inspektora. Kolejno
od 1 czerwca 2014 roku pełnił
służbę w dziale kwatermistrzowskim w Areszcie Śledczym w Toruniu na stanowisku młodszego
inspektora mając powierzone

ZNÓW JEŹDZIŁ CIĄGNIKIEM

obowiązki kierownika działu,
a następnie został mianowany
na stanowisko kierownika tego
działu. 1 kwietnia 2018 r. został
mianowany na stanowisko kierownika działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego we Włocławku. 23 marca 2020 r. został
przeniesiony z urzędu na stanowisko specjalisty w Okręgowym
Inspektoracie Służby Więziennej
w Bydgoszczy.
Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim –
w roku 2002 ukończył studia
na Politechnice Koszalińskiej
na kierunku ekonomia. Przeszkolony w ramach Szkoły Oficerskiej SW w 2014 roku. Ukończył też w 2014 roku szkolenie
specjalistyczne dla kadry kierowniczej SW z zakresu zarządzania.

Już po raz kolejny policjanci ze
Złotnik Kujawskich zatrzymali
71-latka, gdy kierował ciągnikiem rolniczym. Jechał mając
dożywotni zakaz prowadzenia
pojazdów. Tym razem jechał ursusem. Podczas badania stanu
trzeźwości policjanci ustalili, że
senior miał ponad promil alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut naruszenia sądowego zakazu i kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu teraz kara
do pięciu lat więzienia.
ZNÓW JEŹDZIŁ CIĄGNIKIEM

FOT. KRZYSZTOF SPAŁA

FOT. STRAŻ MIEJSKA INOWROCŁAW

14 kwietnia płk Andrzej Gniot,
Dyrektor Okręgowy Służby
Więziennej w Bydgoszczy na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu - powołał na stanowisko
Zastępcy Dyrektora Zakładu
Karnego w Inowrocławiu kpt.
Krzysztofa Koczorowskiego.

Inicjatywa policjantów i pracowników inowrocławskiej policji bardzo szybko przerodziła
się w zakup słodkości dla dzieci
z Ukrainy. Kilkadziesiąt dzieci
przebywających w bezpiecznych miejscach na terenie
gminy Inowrocław i Kruszwica
częstowało się słodyczami. Nie pomagamy jednorazowo.
Tak zdecydowali policjanci
i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu
i już po raz szósty z zebranych
wśród siebie środków finansowych przygotowali dla ukraińskich milusińskich słodkie niespodzianki - informuje asp. szt.
Izabella Drobniecka z KPP
w Inowrocławiu. Komendant
Powiatowy Policji w Inowrocławiu mł. insp. Karol Konopacki wraz z Komendantem
Komisariatu Policji w Kruszwicy podkom. Pawłem Kazubowskim oraz policjantami
odwiedzili dwa miejsca, gdzie
przebywają uchodźcy - w Polanowicach i Cieślinie. Tam policjanci obdarowali dzieci czekoladowymi zajączkami, batonami, lizakami i cukierkami.
Sprawiajmy dzieciom radość.

FOT. PRZEGLĄD

Grupa „zerówkowa” w Janikowie, do której uczęszczają ukraińskie dzieci,
wzięła udział w edukacyjnym spotkaniu. Inicjatywa
zorganizowania przedsięwzięcia leżała po stronie
Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz
pracowników MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Janikowie.

FOT. KPP INOWROCŁAW

FOT. KPP INOWROCŁAW

FOT. KPP INOWROCŁAW

SŁODYCZE DLA DZIECI Z UKRAINY

Na Al. Niepodległości w Inowrocławiu policyjne „oko” grupy
SPEED namierzyło kierującą
forda. Przemknęła przez pasy,
gdy piesza już je przekraczała.
Policjanci za wykroczenie polegające na nieudzieleniu pierwszeństwa pieszemu na pasach,
ukarali kierującą mandatem
karnym w wysokości 1500 złotych i 10 punktami karnymi.
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Odwieczni rywale
W wielkim finale stanęli naprzeciw siebie odwieczni rywale,

którzy od kilkunastu lat rywalizują na tym poziomie, co najlepiej świadczy o koszykarskiej jakości tych szkół. W ostatnim finale przed pandemią, w 2019
roku w Toruniu, Kasper po niesamowitym meczu zdobył mistrzostwo.
W tym roku ponownie finał między Kasprowiczem
i VIII LO Toruń to była praw-

dziwa koszykarska bitwa,
w której dominowała bardzo fizyczna obrona.
Inowrocławianie po nerwowym początku uzyskali kilkupunktową przewagę i do
końca spotkania zaciekle jej bronili. Zwyciężyli 39:36. Punkty
zdobyli: Szymański 13, Żełudok
12, Kałecki 5, Kwieciński 5, Misz
2, Wojtysiak 2.

- Za nami niesamowita rywalizacja, w której moja drużyna stanęła na wysokości zadania pokazując charakter, dojrzałość koszykarską i odporność
w kluczowych momentach.
Po ostatnim mistrzostwie
z rocznikiem 2000 twierdziłem,
że na długo je zapamiętam. Dziś
mówię podobnie, choć każde
złoto smakuje inaczej. Związane jest z konkretną drużyną,
okolicznościami i atmosferą finałów. Dzisiejsza mistrzowska
drużyna Kasprowicza zapisuje
kolejną, złotą kartę w pięknej
i długiej historii sportu w I LO
im. Jana Kasprowicza. Na koniec chcę szczególnie wyróżnić
Wita Szymańskiego, który zrobił różnicę po obu stronach parkietu. Gratulacje należą się również Piotrowi Wiśniewskiemu –
trenerowi rocznika 2003 w SKS
Kasprowicz - dodaje trener Dariusz Sikora.
W barwach Kaspra walczyli: Wit Szymański, Dmitrij
Żełudok, Wiktor Kałecki, Kacper Skrzypczyński, Jan Kwieciński, Michał Wojtysiak, Paweł Książek, Dominik Misz,
Marcin Okoński, Borys Chrupczak, Mikołaj Czołgoszewski,
Nikodem Michalski.
(DM)

ŚWIĄTECZNE MECZE W I LO
W hali I LO w Inowrocławiu
odbyły się świąteczne mecze
koszykarskie.

Absolwenci lepsi od mistrzów
województwa
Organizatorzy podzielili absolwentów na dwie drużyny: rocznik 1997 i starsi oraz rocznik
1998 i młodsi. Rywalizowali
również ucznowie, aktualni mistrzowie Kujawsko-Pomorskiej
Licealiady. Rozegrano trzy
spotkania każdy z każdym.
Wszystkie były niezwykle za-

W półfinałach odpadli Rafał Grodziski i Marek Przybylski
oraz Rafał Mańkowski i Marcin
Paczkowski.

W zmaganiach rozegranych
na kortach Kujawskiego Centrum Tenisowego Masters
w Inowrocławiu rywalizowało
osiem duetów.
Spotkania były niezwykle
wyrównane. Każda z par poniosła przynajmniej jedną porażkę. W finale Marek Olszanowski i Rafał Uławski wygrali
z Januszem Halakiem i Rafałem
Szajdą 6:3, 6:4.

Klasyfikacja Masters Cup
1. Olszanowski i Uławski po 120
punktów, 3. Halak i Szajda
po 101 pkt., 5. Mańkowski, Przybylski, Grodziski, Paczkowski
po 80, 9. Michał Mierzwicki, Michał Gawlak, Maciej Bogusz, Jarosław Kawałek, Rafał Welenc,
Jarosław Kopeć, Tomasz Buzalski i Jacek Reich po 57.
Kolejny turniej deblowy
(DM)
odbędzie się 14 maja.

ADAM W FINALE
Adam Michalski i Jan Kurczewski (ITT Goplania Inowrocław) rywalizowali w turniejach Polskiej Ligi Tenisa.
Bydgoszcz - I liga
Michalski dotarł do finału w zawodach „TAB Jaguar Land Rover Plichta British Auto Spring
Cup 2022” w Bydgoszczy.
W fazie grupowej pokonał
Tomasza Stachowicza (Bydgoszcz) 4:0, 4:1, i przegrał
z Wiktorem Jodko (Wolsztyn)
3:4, 4:3, 5:10. W rundzie pucharowej wygrał z Jakubem
Bejsterem (Świdnica) 4:2, 4:1
i Łukaszem Gwiazdą (Kwidzyn) 4:3, 4:1. W finale przegrał
z Wojciechem Zalewskim
(Czarnków) 3:4, 1:4.

FOT. SKS KASPROWICZ

Po dwóch latach pandemii Kasper wrócił do tradycji organizowania świątecznej koszykówki. Honorowym gościem
był Stefan Lewandowski – pomysłodawca tych meczów,
które mają ponad 30 letnią tradycję. Nie zawiedli również absolwenci, rodzice, sympatycy
szkoły i klubu, byli uczniowie,
którzy przybyli do szkoły ze
swoimi rodzinami.
- Solidna koszykówka obfitująca w wiele ciekawych pojedynków, spotkania kilku sportowych pokoleń, wiele rozmów,
wspomnień, zdjęć – tak przebiegał drugi dzień Świąt Wielkanocnych w hali sportowej I LO
w Inowrocławiu - oceniają
uczestnicy wydarzenia.

Marek Olszanowski i Rafał
Uławski zwyciężyli w siódmej
edycji turnieju tenisowego
„Wielkanocna Noc Deblowa”.

FOT. KCT MASTERS

Obok podopiecznych Dariusza
Sikory w rąbińskiej hali walczyli zawodnicy: Mechanika
Bydgoszcz, VIII LO Toruń i V
LO Toruń. - Turniej finałowy
stał na bardzo wysokim poziomie sportowym. Obfitował
w wiele ciekawych meczów,
ogromną fizyczność i dramatyczne zwroty akcji. Cieszył
się dużym zainteresowaniem
wśród młodzieży i z pewnością
podobał się kibicom - podkreśla trener Sikora.
Kasprowicz w półfinale
wygrał z bydgoskim Mechanikiem 49:46. Punkty dla I LO
zdobyli: Wit Szymański 17, Kacper Skrzypczyński 11, Wiktor
Kałecki 7, Michał Wojtysiak 4,
Jan Kwieciński 3, Dominik Misz
3, Paweł Książek 2, Dmitrij Żełudok 2. W drugim półfinale VIII
LO uporało się z V LO 46:30.

FOT. SKS KASPROWICZ

W hali widowiskowo sportowej OSiR w Inowrocławiu rozegrano finał Kujawsko-Pomorskiej Licealiady w koszykówce chłopców. Najlepsi okazali się gracze Kaspra, uczniowie I LO w Inowrocławiu.

WIELKANOCNE GRY

cięte i rozstrzygały się w ostatnich sekundach.
Uczniowie najmniejszą
możliwą różnicą przegrali ze
starszymi absolwentami 29:30.
W kolejnym meczu uczniowie
nie sprostali młodszym absolwentom 38:45.
W finale po dramatycznej
potyczce starsi wychowankowie wygrali z młodszymi absolwentami 31:30.
- Miło jest wracać do normalności, po dwóch latach
przerwy hala Kaspra w świąteczny dzień żyje koszykówką.

Bardzo dziękuję wszystkim
za obecność i to zarówno zawodnikom, jak i kibicom. W takich momentach bardzo wyraźnie czuje się tą niewidzialną
więź, która łączy pokolenia wychowanków i przyjaciół Kasprowicza - mówi Dariusz Sikora, organizator wielkanocnego spoktania koszykarzy.

Uczestnicy

UCZNIOWIE: Wit Szymański,
Dmitrij Żełudok, Wiktor Kałecki,
Kacper Skrzypczyński, Jan
Kwieciński, Michał Wojtysiak,

Paweł Książek, Dominik Misz,
Marcin Okoński, Borys Chrupczak, Mikołaj Czołgoszewski.
STARSI ABSOLWENCI:
Michał Rudnicki, Jacek Filipiak,
Paweł Tomkiewicz, Przemysław Rzadkowalski, Maciej
Rzadkowalski, Szymon Przygodzki, Konrad Sobczak, Kosma Sobczak.
MŁODSI ABSOLWENCI:
Mateusz Grochola, Kamil Konieczka, Jakub Przekwas, Mikołaj Welzandt, Hubert Jankowski, Dobromir Szymański,
Jakub Piotrowski.
(DM)

Płock - I liga
Adam startował też w „DHS Intelligent Systems Otwartych Wiosennych Mistrzostwach Płocka
2022”. Był lepszy od Marcina
Krysiaka (Płock) 4:2, 2:4, 10:5
i Roberta Strupińskiego (Bełchatów) 4:1, 4:1. W półfinale nie
sprostał Klaudiuszowi Cieplińskiemu (Płock) 2:4, 4:0, 5:10.

Bydgoszcz - II liga
Kurczewski walczył w Bydgoszczy w imprezie „TAB Jaguar
Land Rover Plichta British Auto
April Cup 2022”. Wygrał z Jakubem Radziszewskim (Gdynia)
4:0, 4:1 oraz uległ Łukaszowi
Stoltmannowi (Gdańsk) 4:2, 3:4,
5:10 i Markowi Koziołowi
(Czarne) 1:4, 2:4.
(DM)

FOT. PLT

KASPER WYGRAŁ LICEALIADĘ
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POBIEGLI PO PISANKĘ

BOJE W A KLASIE
Rozegrano kolejne mecze w piłkarskiej A klasie (grupie 2).

FOT. MIASTO INOWROCŁAW

Wyniki

Niebieski Bieg Świadomości
W Inowrocławiu pod koniec
kwietnia i w maju odbędą się
kolejne imprezy biegowe. 30

kwietnia po raz 10 odbędzie się
Niebieski Bieg Świadomości.
Biuro zawodów (otwarte
od 9.30) mieścić się będzie
w Galerii Solnej. Przy niej znajdzie się również start.
Długość trasy wynosić będzie pięć kilometrów i zostanie
wytyczona głównie w Solankach. Meta umiejscowiona będzie na Stadionie Miejskim. Zapisy na stronie STS-Timing. Patronat nad biegiem sprawuje
Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

Piastowski Festiwal Biegowy
Kilkanaście dni dzieli nas
od Piastowskiego Festiwalu
Biegowego. Już 7 maja odbędzie się bieg na 5 km i 10 km
oraz XIII edycja Biegu Piastowskiego - półmaratonu z Kruszwicy do Inowrocławia.
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych - w biegach młodzieżowych w ramach festiwalu - walczyć będą 6 maja na Stadionie
Miejskim. Zapisy na stronie
STS-Timing.

Miej serce do biegania
14 maja odbędzie się druga edycja Biegu dla dzieci z niepełnosprawnościami „Miej serce
do biegania”. W biegu głównym na 10 km mogą wystartować teamy składające się z rodzica/opiekuna, który będzie
pełnił rolę tzw. pchacza
i dziecka niepełnosprawnego
(w wózku). Zaplanowano też
biegi dla dzieci.
Więcej informacji udziela
Marcin Szych Team, telefon
607648887.
(DM)

FOT. PRZEMYSŁAW STEFAŃSKI

101 biegaczy w Wielki Czwartek przerwało świąteczne
przygotowania i wspólnie
pokonało trzykilometrowy
dystans alejkami Parku Solankowego. Udział w biegu
był bezpłatny, a na mecie
na wszystkich czekała pamiątkowa pisanka.

Zagłębie Piechcin - Zootechnik
Kołuda Wielka 3:4, Paweł Marciniak, Dawid Krawczyk, Joachim
Nowacki - Kacper Wiktorowicz,
Mateusz Wiktorowicz, Aleksander Pierzchała, Jakub Ślebioda,
AF Brzoza - Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 4:0, Kacper Przygócki, Łukasz Krężel, Łukasz Żuchowski, Jarosław Włodarczak,
LZS Kościelec - Goplania Inowrocław 3:4, Przemysław Wiktorowski, Marcin Ruciński, Marcin Skonieczka - Przemysław

Czaplewski, Mikołaj Goczkowski, Fabian Lewiński, Mariusz
Łęga, Noteć Gębice - Piast Złotniki Kujawskie 4:0, Krzysztof Kowalski, Wiktor Owsiński, Dominik Jelonek, Daniel Aleksandrowicz, Mikrus Szadłowice - Szubinianka SISU Szubin 4:1, Michał
Urbaniak 2, Oskar Salwa, Damian
Czerwiński (samobójcza) - Konrad Polawski, Kujawy Markowice - Pałuczanka Żnin 1:2, Kacper Wiliński - Jacek Judek 2, Spójnia Białe Błota - BOSiR Dąb Barcin 0:2, Daniel Nowakowski,
Kacper Orłowski. W tabeli prowadzi Noteć 40 pkt. Zootechnik
(DM)
jest trzeci 38.

NA BOISKACH W REGIONIE

ZWYCIĘSTWO JANIKOWIAN
Piłkarze Unii Janikowo przełamali złą passę w trzeciej lidze (grupie drugiej). Na własnym stadionie wygrali z zawodnikami ze Starogardu
Gdańskiego. Zajmują siódme
miejsce w tabeli.
Przytomnie pod bramką rywali
zachowali się Jędrzej Kujawa
(dwa trafienia) i Sebastian Ginter.

Wyniki
Unia Janikowo - KP Starogard
Gdański 3:1 (1:0), Jędrzej Ku-

jawa 2, Sebastian Ginter - Miłosz Manuszewski, Błękitni
Stargard - Zawisza Bydgoszcz
2:1, Damian Niedojad, Adrian
Kwiatkowski - Piotr Okuniewicz, Kotwica Kołobrzeg Olimpia Grudziądz 0:2, Michał
Cywiński, Tomasz Kaczmarek,
GKS Przodkowo - Sokół Kleczew 2:0, Pogoń II Szczecin Jarota Jarocin 1:0, Pogoń Nowe
Skalmierzyce - Kluczevia Stargard 0:2, Bałtyk Koszalin - Świt
Skolwin 1:1, Polonia Środa
Wielkopolska - Stolem Gnie-

wino 1:3, Elana Toruń - Bałtyk
Gdynia 0:3 (walkower) - torunianie wycofali się z rozrywek
po rundzie jesiennej.

Czołówka tabeli
1. Olimpia 55 punktów, 2. Kotwica 55, 3. Pogoń Nowe
Skalm. 42, 4. Sokół 41, 5. Pogoń II 40, 6. Polonia 39, 7. Unia
39, 8. Błękitni 38, 9. Świt 37,
10. KP Starogard Gd. 30, 11.
Zawisza 30. W sobotę Unia zagra na wyjeździe z Kotwicą
(godz. 14).
(DM)

Czwarta liga
Unia Gniewkowo - Start EcoPol Pruszcz 2:0, Janusz Olach,
Kamil Fajkowski, Sparta Brodnica - Cuiavia Inowrocław 1:1,
Dominik Wasiak - Błażej Wyrkowski, Lech Rypin - Notecianka Pakość 3:3, Martyn Trędewicz, Norbert Czachorowski,
Radosław Lewandowski - Przemysław Swojnóg, Mateusz Gryglewicz, Łukasz Gryglewicz,
Pogoń Mogilno - Sportis SFC
Łochowo 1:2, Filip Śliwiński Mateusz Góra 2, Włocłavia
Włocławek - Unia Solec Kujawski 0:0, Wda Świecie - Budowlany KS Bydgoszcz 4:1, Pomorzanin Toruń - Orlęta Aleksandrów Kujawski 1:1, Chełminianka Chełmno - Lider Włocławek 4:3, Chemik Moderator
Bydgoszcz - Kujawianka Izbica
Kujawska 8:1.
W tabeli prowadzi Unia Solec Kuj. 54 punkty przed Włocłavią 48. Notecianka jest dziewiąta 32, Cuiavia dwunasta 25,
a Unia G. 22.
Piąta liga
Tłuchowia Tłuchowo - Piast
Kołodziejewo 2:1, Kamil Nowicki, Adrian Żuchniewicz - Damian Łozowicz, Noteć Łabiszyn - Mień Lipno 4:0, Marcin

Słowiński 2, Kamil Koronowski,
Wiktor Dąbrowski, Polcalc Lubienianka Lubień Kujawski Gopło Kruszwica 2:1, Dominik
Burdyka, Filip Kalinowski - Michał Kruszczyński, Pogoń II
Mogilno - LTP Lubanie 2:3, Szymon Rutkowski, Stanisław Ciejek - Damian Piernikowski, Ka-

mil Pyczka, Łukasz Kmieć, Wisła Dobrzyń n/Wisłą - Kujawiak
Instalnova Kruszyn 2:0, Sadownik Waganiec - Łokietek Brześć
Kujawski 0:2, Kujawiak Kowal
- Zdrój Ciechocinek 2:1.
Na czele jest Tłuchowia 50
pkt. Gopło jest szóste 29, a Piast
ósmy 28.
(DM)

FOT. MARCIN JADZIŃSKI

FOT. PRZEMYSLAW POWAŁA

Punkty zdobyli czwartoligowi
piłkarze z naszego powiatu.
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