PIĄTEK, 6 MAJA 2022

NIEZWYKŁA
WYSTAWA
STRONA

2

SESJA JUŻ BEZ
MONITORÓW

ROZSTRZYGNIĘTO
KONKURS

ŚWIĘTO SŁOŃCA
W ŁOJEWIE

STRONA

STRONA

STRONA

3

NIEBIESKI BIEG
ŚWIADOMOŚCI

4

STRONA

5

15

POWIAT INOWROCŁAWSKI WSPIERA ZABYTKI
Na ogłoszony przez Zarząd Powiatu
Inowrocławskiego na początku lutego
konkurs ofert wpłynęło 12 wniosków,
m.in. z Polanowic, Rechty, Sławska
Wielkiego, Ludziska, Inowrocławia,
Tuczna. W tegorocznym budżecie Powiatu na ratowanie zabytków zagwarantowana została kwota 190 tys. zł
i taką kwotę rozdysponowano pomiędzy 10 wnioskodawców.
Rada Powiatu Inowrocławskiego
dokonała podziału dotacji na zabytki.
Kwoty dofinansowania są różne, wynoszą od 5 do 50 tys. zł i uzależnione są
m.in. od wysokości wsparcia, na jakie
ubiegano się o dofinansowanie i zakresu
planowanych prac, a ten jest szeroki –
od remontu dachu, po remont elewacji,
konserwację polichromii, prace przy ołtarzu i zabytkowych witrażach.
- Po raz kolejny Powiat Inowrocławski dokonał podziału środków
na ratowanie powiatowych zabytków.
Wśród wnioskodawców są ci, którzy
w latach poprzednich nie uzyskiwali
żadnego wsparcia, ale są też i ci, którzy
kontynuują swoje prace. W tym roku
REKLAMA

do rozdysponowania była kwota o 30
tys. zł większa niż w ubiegłym roku. Jesteśmy świadomi ogromu prac, jakie
trzeba pilnie wykonać przy zabytkach
sakralnych czy świeckich. Zwiększając
co roku wsparcie i przyznając dofinansowanie przykładamy rękę do ich ratowania – mówi Starosta Inowrocławski
Wiesława Pawłowska.
Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Piaskach za 5000 zł wyremontuje
dach oraz ściany kościoła. Prace elewacyjne za 15 tys. zł czekają też kościół św.
Marka Ewangelisty w Polanowicach.
Parafia św. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Tucznie otrzymała 9000 zł
na konserwację polichromii.
15 tys. zł otrzymała parafia św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie
na prace remontowo-konserwatorskie.
20 tys. zł otrzymała parafia św. Mikołaja w Ludzisku na prace konserwatorskie polichromii stropu nawy głównej. 50 tys. zł otrzymała parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu na prace konserwatorskie
i restauratorskie przy ołtarzu głównym.
0010497489

FOT. ARCHIWUM

Dziesięć zabytków wypięknieje dzięki tegorocznemu wsparciu z budżetu
Powiatu Inowrocławskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane. Kwota na ten cel została zwiększona o 30 tysięcy złotych.

Zamysł odtworzenia witraży
w kościele św. Bartłomieja w Sławsku
Wielkim otrzymał wsparcie w wysokości 13 tys. zł. 40 tys. zł otrzyma parafia Opatrzności Bożej w Inowrocławiu na wzmocnienie i wymianę niektórych elementów konstrukcji

więźby dachowej kościoła oraz wymianę i wzmocnienie elementów konstrukcji wieży kościoła.
Parafia Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gniewkowie uzyskała 15 tys.
zł na konserwację i restaurację elewacji wraz z witrażami.
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Wreszcie mieszkanka Piecków
(w gminie Kruszwica) otrzymała
8000 zł na wymianę pokrycia dachu
z dachówki ceramicznej zabytkowego domu.
Kolejnym krokiem będzie podpisywanie umów z wnioskodawcami.

WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW
WWW.PUHMAXICAR.PL
MAXICAR@INTERIA.COM
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NIEZWYKŁA WYSTAWA PIĘKNA ŁĄKA KWIETNA
PRZY DRODZE
W POWIATOWYM MUZEUM

Ponad 100 osób wzięło udział
w I Nocnym Rajdzie Pieszym,
który otworzył tegoroczną kampanię Aktywny Powiat Inowrocławski. Trasa wytyczona lasami

balczewskimi miała długość
8 km i choć rozpoczęła się „za jasnego”, to po ponad 2-godzinnym marszu, kończyła w ciemnościach rozświetlonych jedynie
latarkami uczestników. Strudzeni i wygłodniali smażyli,
po ukończeniu rajdu, kiełbaski
oraz umawiali się na kolejne wyprawy. Niebawem przedstawimy następną propozycję dla
miłośników czynnego wypoczynku! Organizatorami rajdu
byli Powiat Inowrocławski, Nadleśnictwo Gniewkowo i Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Inowrocław.
Patronat honorowy sprawowała
Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

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

Magiczny Lechistan - to wystawa składająca się z szesnastu obrazów, przede wszystkim z cyklu pod tym samym
tytułem, ale także z kilku
dzieł z wcześniejszych cykli,
m.in. Moja Sarmacja i innych.
Niemal wszystkie dzieła wykonane są w konwencji military
fantasy. Autor nawiązuje
w nich, ikonograficznie i technicznie do tradycji naszego malarstwa historycznego i symbolistycznego, twórczo wplatając

w to współczesne polskie konotacje militarne, a to wszystko
wzbogacając jeszcze odniesieniami mitologicznymi.
Autorem obrazów jest Dariusz Kaleta - znakomity
współczesny polski malarz,
którego twórczość przeważnie
sytuowana jest w ramach tzw.
realizmu magicznego. Ma
w swoim dorobku wiele wystaw indywidualnych. Jest
uczestnikiem kilkudziesięciu
wystaw zbiorowych, w Polsce
i wielu krajach Europy. Inicja-

tor i kurator przedsięwzięć
i projektów z zakresu sztuk
plastycznych. W swojej twórczości - charakteryzującej się
znakomitym warsztatem malarskim - wielokrotnie odwołuje się m.in. do wielkich polskich twórców: Jacka Malczewskiego, Jana Matejki,
Henryka Siemiradzkiego i Józefa Brandta.
Wystawę Magiczny Lechistan można oglądać w muzeum przy ul. Solankowej
przez najbliższe 2 miesiące.

Orłowska; ul. Mątewska, ul.
Władysława Reymonta.
Kolejność i czas koszenia
może ulec jednak zmianie ze
względu na nieprzewidziane
sytuacje losowe tj. awarie
sprzętu, niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Za wystąpienie utrudnień
dla uczestników ruchu drogowego przepraszamy.

NOWY KOMENDANT
SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ
Na wniosek Prezesa Zarządu
Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Bydgoszczy
Leszka Orzechowskiego,
na stanowisko Komendanta
Społecznej Straży Rybackiej
został powołany Wojciech
Antoszków. Wcześniej z pełnienia tej funkcji zrezygnował Maciej Poczwardowski.
Nowy Komendant spotkał się
ze Starostą Inowrocławskim
Wiesławą Pawłowską, z której
rąk odebrał akt powołania
na stanowisko. W spotkaniu
uczestniczyli też Przemysław
Stranz - sekretarz Zarządu
Okręgowego
Polskiego
Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy oraz Janusz Królikowski – naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Wojciech Antoszków jest
członkiem koła wędkarskiego
w Gniewkowie i dotychczas pełnił funkcję komendanta grupy
w tym kole.
Zadaniem
Społecznej
Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy
o rybactwie śródlądowym oraz

przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.
Społeczna Straż Rybacka
jest uprawniona do kontroli dokumentów uprawniających
do połowu ryb, kontroli ilości
masy i gatunków odłowionych
ryb, zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu oraz odebrania ryb i przedmiotów służących
do ich połowu w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Obszarem działania Społecznej Straży Rybackiej są
wody śródlądowe położone
na terenie powiatu inowrocławskiego, dla których uprawnionym do rybactwa jest Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. Nadzór
nad Społeczną Strażą Rybacką
sprawuje Wojewoda KujawskoPomorski poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej
w Bydgoszczy.

SPOTKANIA Z KULTURĄ
Stowarzyszenie Archery
Club Munin oraz Muzeum
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu informują o nadchodzących II Spotkaniach
z Kulturą Wczesnośredniowieczną. Spotkania mają
charakter warsztatowy,
w myśl zasady minimum teorii, maksimum praktyki.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

NOCNE PO LESIE BUSZOWANIE

Powiatowi drogowcy rozpoczęli pierwsze koszenie trawy
w pasach drogowych ulic kategorii powiatowej w granicach
administracyjnych miasta Inowrocławia. Prace wykonywane są według następującej
kolejności: Aleje Mikołaja Kopernika, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, al. Ratuszowa, ul. Solankowa, al. Niepodległości, ul. Wojska Polskiego; ul. Poznańska, ul. Stanisława Staszica, ul. Miechowicka; ul. Dworcowa, ul. Laubitza, ul. Toruńska; ul. Macieja
Wierzbińskiego, ul. Rąbińska,
ul. Batkowska; ul. Jacewska, ul.
Działowa, ul. Św. Ducha, ul.
Karola Marcinkowskiego, ul.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

W INTENCJI OJCZYZNY

3 maja, w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, w Kościele
pw. Zwiastowania NMP, odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział
m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wojska, policji, instytucji kulturalnych, oświatowych, organizacji,
stowarzyszeń, poczty sztandarowe. Powiat Inowrocławski reprezentowali Starosta Wiesława
Pawłowska, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Przybylińska i Członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Figas.

Zakończone zostały prace
agrotechniczne związane
z łąką kwietną – wabiącą motyle. Zarząd Dróg Powiatowych wykonał prace polegające na uprawie, nawożeniu,
wysiewie oraz nawodnieniu.
Łąka zlokalizowana została
jak co roku w pasie zieleni
alei Niepodległości w Inowrocławiu na odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego,
a Miechowicką.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

KRÓTKO

Podczas pierwszego warsztatu
„Spotkania z rzemieślnikiem”,
który odbędzie się 8 maja
w godz. 11-14, uczestnicy pod czujnym okiem archeolog
Niny Jarzęckiej - będą mogli

m.in. własnoręcznie ulepić naczynia z gliny, zrobić paciorki
z modeliny czy wybić kopię monety wczesnośredniowiecznej.
Spotkania adresowane są
głównie do dzieci i młodzieży,
ale zapraszamy serdecznie też
osoby dorosłe. Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązują zapisy telefoniczne (52 357
58 73) lub osobiste w siedzibie
Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu.
Wydarzenie wspierane jest
przez Miasto Inowrocław oraz
Powiat Inowrocławski. Udział
w warsztatach jest bezpłatny.
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Sesja wreszcie bez monitorów

do dofinansowania w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chodzi o drogi

Jaksice – Tuczno i Skalmierowice – Szadłowice. Inwestycje te zostaną sfinansowane

Tajemnicze ryty na murach
kruszwickiej bazyliki

Dziś egzamin z wybranego
przedmiotu dodatkowego
na poziomie rozszerzonym.
FOT. MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA

I tym razem jest ona w świętym miejscu, sanktuarium.
Swastykę odkrywamy na
południowej ścianie kruszwickiej kolegiaty pw. Świętych Piotra i Pawła, powstałej
w pierwszej połowie XII w.
Swastyka jest wpisana w grecki, równoramienny krzyż.
Pośród 27 zidentyfikowanych na kamiennych murach
świątyni znaków przez bydgoską archeolog Tamarę Zajączkowską, właśnie swastyka
wykonana jest z największą
starannością. To zdecydowanie wyjątkowy znak, tak różny
od pozostałych 26, że sprawia wrażenie wyrzeźbionego
w XIX w., w czasie reromanizacji bazyliki (?). Jego idealna forma podkreśla znaczenie znaku.
Swastyka w sztuce romańskiej to apotropaion, odwieczny symbol chroniący przed
złem. Wpisana w krzyż nabierała niewątpliwie jeszcze większej mocy.
W połowie XII w., w czasie
budowy kościoła, mieszkańcy Kruszwicy nie byli jeszcze
w pełni dojrzałymi chrześci-

janami. Czy zatem pradawni,
świeżo ochrzczeni kruszwiczanie wiedzieli o sanktuarium
przodków, o świętej wyspie na
Gople, mieszkaniu dawnych
bogów oznaczonym głazem
z rytem swastyki – Głazem
Ognia? Czy w momentach zagrożenia, chwilach troski lub
dojmującego pragnienia obok
świecy zapalanej nowemu
Bogu, na ołtarzu w wielkim
kamiennym kościele, w tajemnicy wyprawiali się łodzią na
wyspę dawnych bogów, gdzie
obok przewróconego głazu
stawiali ogarek? Czy może
zgodnie z misyjną chrześcijańską praktyką symbol dawnych
wierzeń – swastykę celowo
połączono ze znakiem wszechmocnego zwycięskiego Boga –
krzyżem?
Synkretyzm tego rodzaju
utorował drogę chrześcijaństwu na niemal wszystkich
kontynentach globu. Kapłani
nowego Boga w jednym symbolu połączyli, wydawałoby

Powiatu Inowrocławskiego.
Okazuje się, że w zeszłym
roku odnotowano też wzrost
zakażeń w odniesieniu do
innych jednostek chorobowych, m.in. salmonellozy
i zakażeń jelitowych.
W dalszej części sesji rajcy
pochylili się nad realizacją
współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami
pozarządowymi. Rada Powiatu Inowrocławskiego dokonała też podziału dotacji na
zabytki. W tegorocznym budżecie powiatu na ratowanie
zabytków zagwarantowana
została kwota 190 tys. zł, którą rozdysponowano pomiędzy 10 wnioskodawców.
Na zakończenie radni
przyjęli również sprawozdanie dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
z działalności tej placówki
w 2021 r.

Matura 2022 w szkołach
Powiatu Inowrocławskiego

Poznaj Powiat, bądź aktywny

Prawie 15 kilometrów na
północ od Głazu Ognia
z Ostrówka, tym razem
unosząc głowę, znajdujemy kolejną nadgoplańską
swastykę.

w 50% ze środków ww. funduszu i środków własnych
powiatu. W wyniku m.in.

tych zmian wzrosną zarówno
dochody, jak i wydatki powiatu, a planowany deficyt budżetowy stanowi teraz kwotę
ponad 19 mln zł.
Rada przyjęła również
informację
Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu
o stanie sanitarnym oraz ocenie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2021 r. Oczywiście
w minionym roku najbardziej
dynamiczny był wzrost liczby osób zakażonych SARS-CoV-2.
W ubiegłym roku w naszym powiecie zarejestrowano 11 418 przypadków zakażenia koronawirusem. Dla
porównania w 2020 r. było
takich przypadków 6 368.
Aktualnie
zaszczepionych
trzema dawkami szczepionki
jest około 60% mieszkańców

się, przeciwstawne znaki. Historia jak z powieści Karola
Bunscha czy Antoniego Gołubiewa (polecam tych zapomnianych, a wybitnych pisarzy)...
Znaki kamieniarskie na
murach romańskiej bazyliki
Tamara Zajączkowska określa
mianem „pieczęci” oznaczających boską przynależność
budowli w czasach kształtującego się chrześcijaństwa.
Tajemnicze ryty i ślady na
murach romańskich świątyń
nadal pozostają nieodczytane. Dostrzeżenie pośród
setek, wydawałoby się identycznych, kamiennych ciosów
rytu, śladu, znaku pozostawionego przez naszych przodków daje dużo satysfakcji i radości. Takie poszukiwania to
prawdziwa wyprawa w czasie!
W murach kruszwickiej kolegiaty czekają na uważnych
obserwatorów, obok swastyk,
ryty smoka, ryby, słońca, gałązki, krzyże i strzałki.

W szkołach i placówkach dla
młodzieży
prowadzonych
przez Powiat Inowrocławski
absolwentami zostały 1002
osoby, w tym 528 osób to absolwenci liceów, a 474 techników. Do matury przystępuje
944 z nich oraz 35 abiturientów liceum dla dorosłych
z CKU w Inowrocławiu.
Ogólnie przedmioty rozszerzone wybierane najczęściej
przez uczniów naszych liceów to: język angielski (388),
język polski (190), matematyka (132), biologia (126), wiedza o społeczeństwie (115),
chemia (91). W przypadku
uczniów techników najczęściej wybierane rozszerzenia
to język angielski (226), geografia (109), matematyka (71),
biologia (51).
Tegoroczna matura pisemna rozpoczęła się 4 maja
obowiązkowym egzaminem
z języka polskiego na poziomie podstawowym. Terminy kolejnych egzaminów to:
egzamin z matematyki (na
poziomie
podstawowym)
5 maja br., egzamin z języka obcego nowożytnego (na
poziomie podstawowym) 6
maja br., egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego
(na poziomie rozszerzonym)

FOT. NADESŁANE

Początek sesji zdominowały
sprawy finansowe i konieczność zmian w budżecie na
2022 rok. Zmiany wiążą się
w głównej mierze z zakwalifikowaniem się Powiatu Inowrocławskiego na ostateczną
listę zadań zatwierdzonych

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

Po okresie pandemii i konieczności podejmowania uchwał zdalnie, Rada
Powiatu Inowrocławskiego znów mogła obradować stacjonarnie. Podczas ubiegłotygodniowej
sesji w sali sesyjnej przy
ul. Mątewskiej zasiadło
26 z 27 rajców. Było to ich
pierwsze spotkanie „na
żywo” od ponad dwóch
lat.

Tegoroczna matura w Budowlance

od 9 maja do 23 maja. Matury
kończą się właśnie 23 maja br.
W roku 2022 – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu
z przedmiotu dodatkowego
na poziomie rozszerzonym –
absolwent może przystąpić
do egzaminów z nie więcej
niż 5 kolejnych przedmiotów
dodatkowych na poziomie
rozszerzonym (w przypadku
języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym).
Aby otrzymać świadectwo
w 2022 r., należy: przystąpić do trzech przedmiotów
obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego,
matematyki, języka obcego
nowożytnego, uzyskać co
najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części
pisemnej oraz przystąpić

do egzaminu z wybranego
przedmiotu
dodatkowego
na poziomie rozszerzonym
w części pisemnej (dla tego
przedmiotu nie jest określony
próg zaliczenia).
Przypomnijmy też, że licea ogólnokształcące kończy
ostatni rocznik po gimnazjum
(liceum 3-letnie), a przez
ostatnie trzy lata szkolne
w związku z pandemią COVID-19 do szkół wprowadzona została nauka zdalna.
W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r.
podczas egzaminów nie będą
obowiązywały – wzorem lat
2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania
i przeprowadzania egzaminów.
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Święto Kujawskiego Słońca
W poniedziałek, 2 maja
na obiekcie rekreacyjnym
w Łojewie nad Małym
Gopłem odbyło się Święto
Kujawskiego Słońca. Nazwa święta nawiązuje do
zakwitających na przełomie kwietnia i maja rzepaków nad wyraz licznych na
kujawskim czarnoziemie.
Pierwszym punktem sobotniego spotkania było rozstrzygnięcie rywalizacji biegaczy
startujących w II Nadgoplańskim Biegu Dwóch Jezior.
W biegu na dystansie 10 kilometrów, którego trasa wiodła z Kruszwicy do Łojewa,
udział wzięło blisko 80 zawodników. Pierwszy na mecie zameldował się Sebastian
Chmielarz, natomiast najszybszą wśród kobiet okazała się
Angelina Szopa. Najstarszym
zawodnikiem, który ukończył
bieg, był 74-letni Jan Gomulak
z Lubania, zaś najmłodszym
Jakub Świerczyński. O godzinie 14.00, na scenie w Łojewie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród. Wszystkim
biegaczom gratulowali, a najlepszym dodatkowo wręczali trofea, Tadeusz Kacprzak
– Wójt Gminy Inowrocław,
a jednocześnie i gospodarz
miejsca, oraz Dariusz Witczak
– Burmistrz Kruszwicy.
Podczas poniedziałkowego
świętowania, wobec zbliżającego się Dnia Strażaka, nie
zabrakło też podziękowań
dla strażaków ochotników
z terenu gminy Inowrocław,
którzy na zaproszenie Wójta
Gminy przybyli do Łojewa,
reprezentując jednostki OSP
z Gnojna, Jacewa, Jaksic
i Piotrkowic. W kierowanych do Druhów słowach
wybrzmiewała wdzięczność
za opiekę, ofiarność i całoroczną służbę. W czasie
zarezerwowanym dla Strażaków pokaz musztry przedstawiła Drużyna Młodzieżowa
OSP Gnojno.
W trakcie kilkugodzinnego majówkowego spotkania
nad Małym Gopłem wszyscy
uczestnicy Święta Kujaw-

FOT. UG INOWROCŁAW

skiego Słońca mieli sposobność wzięcia udziału w wielu konkursach, m.in. takich,
których tematem przewodnim była straż pożarna czy
żółcące się łany rzepaku.
Na najmłodszych czekali
animatorzy oraz niemalże
wszędobylskie dmuchańce
i inne atrakcje zachęcające
do sportowej aktywności.
Były lody, wata cukrowa, popcorn i zimne napoje. Można było posilić się daniami
z grilla oraz przysiąść przy
kawie i słodkim „co nieco”
w sąsiedztwie kawiarenki
inaugurującej swoją działalność na terenie ośrodka
sportu i rekreacji.
Od
samego południa
do dyspozycji osób przybyłych na imprezę był też statek Barwanna. Dzięki niemu
i jego obsłudze, kto tylko
chętny mógł udać się w kilkudziesięciominutowy rejs
i zobaczyć Łojewo i jego
sąsiedztwo z perspektywy
Jeziora Szarlejskiego. Zainteresowani mogli też zwiedzić
sale Centrum Dziedzictwa
Kujaw Zachodnich.
O godzinie 17.00 DJ
Dankos zaprosił wszystkich do zabawy tanecznej.
Po kilku minutach parkiet zapełnił się osobami
spragnionymi
tanecznych
pląsów,
indywidualnych
i w parach.
W Święto Kujawskiego
Słońca tereny rekreacyjne
w Łojewie, tonące w przepięknej majowej pogodzie,
odwiedziło kilkaset osób.
Dziękujemy Państwu serdecznie za przyjęcie zaproszenia Tadeusza Kacprzaka–Wójta Gminy Inowrocław
i włączenie się do wspólnej
zabawy. Wielką przyjemnością dla organizatorów było
gościć Państwa nad Małym
Gopłem. Mamy nadzieję, że punkt ten stanie się
dla Was dobrą alternatywą
na popołudniowe chwile odpoczynku w czasie
pracowitego tygodnia lub
na całodzienny weekendowy wyjazd na łono natury.
Zapraszamy do Łojewa nieustannie.

www.gminainowroclaw.eu
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MIASTO INOWROCŁAW

Nabór wniosków do tytułu Animatora Kultury
Trwa nabór wniosków
do tytułu Animatora
Kultury. Po raz kolejny
prezydent Inowrocławia
Ryszard Brejza przyzna
nagrody za osiągnięcia
w dziedzinie kultury.
Wnioski mogą składać
m.in. instytucje kultury,
związki lub stowarzyszenia kulturalne oraz przedstawiciele środowiska
twórczego. Nagroda może
być przyznana również
z inicjatywy prezydenta.
Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali,
która odbędzie się we wrześniu br. W ubiegłym roku
zaszczytny tytuł i nagrodę
animatora kultury otrzymali
Karina Milińska-Kopczyń-

ska, Joanna Strzelecka oraz
Andrzej Prokopiuk.
Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe kandydata (lub nazwę podmiotu
i jego adres) do nagrody,
informacje dotyczące dotychczasowej
działalności
lub osiągnięcia, za które
nagroda ma być przyznana
oraz uzasadnienie zgłoszenia, a także klauzulę RODO
(do pobrania w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia).
Wnioski można składać
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Animator Kultury
2022” w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli w Ratuszu, w godzinach 7.30-15.30
lub wysłać pocztą na adres:
al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław, do dnia 10 maja br.
Zasady i tryb przyznania
dorocznych
nagród

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury określa uchwała
nr IX/91/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z 26 maja 2003
r. Bliższe informacje można
także uzyskać w Wydziale
Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia, pod numerem telefonu 52 35 55 343.
- W naszym mieście działa wielu animatorów, którzy
swoim zaangażowaniem oraz
ciężką pracą wzbogacają życie kulturalne mieszkańców
Inowrocławia oraz gości,
za co im serdecznie dziękuję. Gorąco zachęcam inowrocławian do zgłaszania osób,
które szczególnie wyróżniają
się swoimi działaniami i zasłużyły na nagrodę w dziedzinie kultury – mówi prezydent Ryszard Brejza.

Konkurs „Trzymam
poziom zbierając odpady”
rozstrzygnięty

FOT. MIASTO INOWROCŁAW

W sali kominkowej
Ratusza, odbyło się
wręczenie nagród dla
zwycięzców konkursu
pn. „Trzymam poziom
zbierając odpady”,
organizowanego przez
Wydział Gospodarki
Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Inowrocławia.
Konkurs skierowany był
do inowrocławskich szkół
i przedszkoli. W ramach

konkursu zebrano blisko 15 ton makulatury,
która została przekazana
do Regionalnej Instalacji
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdzie
została poddana recyklingowi.
Celem akcji było kształtowanie świadomości ekologicznej oraz pozytywnej
postawy względem środowiska naturalnego, ze
szczególnym
naciskiem
na prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi, propagowanie i nauka
selektywnego
zbierania

odpadów
komunalnych
oraz zwiększenie ilości
zbieranych
selektywnie
odpadów typu papier
i tektura na terenie Miasta Inowrocławia.
Zwycięzcy
otrzymali wejściówki na basen
„Wodny Park”.
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Panny
Maryi,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha,
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana
Kasprowicza.

FOT. MIASTO INOWROCŁAW

„Zostań ogrodnikiem roku!”
Ruszyła kolejna edycja
konkursów na: najładniej zagospodarowany
balkon, najładniej zagospodarowany ogródek przydomowy oraz
najładniej zagospodarowany ogródek na terenie
Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.
Celem tych konkursów jest
promowanie
aktywności
wśród mieszkańców Miasta
w tworzeniu nowego wizerunku najbliższego otoczenia, edukacja ekologiczna
oraz podnoszenie walorów
przyrodniczych i krajobrazowych Inowrocławia.
Komisja oceniająca zgłoszone do konkursu balkony
i ogródki kierowała będzie
się następującymi kryteriami: kompozycją, estetyką,
oryginalnością i pomysłowością nasadzeń, a także
utrzymaniem i ogólnym
wyglądem oraz różnorodnością roślin. W konkursie
można wygrać cenne nagrody! Za pierwsze miejsce –
kartę podarunkową o wartości 1000 zł, za drugie
– kartę podarunkową o wartości 700 zł, a za trzecie –
kartę podarunkową o wartości 500 zł.
Warunkiem uczestnictwa
jest pisemne lub elektroniczne zgłoszenie udziału
w konkursie wraz z podpisanym
oświadczeniem
autora wyrażającym zgodę

na wykorzystanie fotografii, złożone w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miasta Inowrocławia, al.
Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub na adres e-mail:
srodowisko@inowroclaw.pl w terminie do 31
sierpnia 2022 r. Zgłoszenia
można dokonać osobiście,
jak również przez pełnomocnika. Formularz zgło-

szeniowy można pobrać ze
strony internetowej www.
inowroclaw.pl
zakładka
Zielony Inowrocław oraz
w Wydziale Gospodarki
Komunalnej,
Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta
Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza 1, pok.
20. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 października 2022 r.
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GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

Podpisano umowę
na modernizację oczyszczalni ścieków

Utworzenie Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej
28 kwietnia 2022 roku
odbyło się pierwsze
spotkanie dotyczące
utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Gmina Złotniki Kujawskie 26 kwietnia 2022 r.
podpisała umowę na modernizację oczyszczalni
ścieków w Mierzwinie
wraz z gospodarką osadową.

w Złotnikach Kujawskich.
Przedstawiono cele, zasady
oraz schemat działania MDP.
Kolejne spotkanie odbędzie

VI Festiwal Zespołów
Folklorystycznych w Brześciu Kujawskim

Inwestycja
realizowana
będzie w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Programu Rządowy
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą inwestycji jest Ecol-Unicon
Sp. z o.o., ul. Równa 2, 80067 Gdańsk.
Inwestycja
realizowana
będzie przez okres 20 miesięcy, a jej koszt to 17 220
000,00 zł.
Wykonawca w ramach inwestycji opracuje kompletną dokumentację projektową w oparciu o Program
Funkcjonalno-Użytkowy
i na jej podstawie zrealizuje roboty.

FOT. KATARZYNA KNYCH

W niedzielę 1 maja w amfiteatrze Centrum Kultury
i Historii „Wahadło” odbył
się VI Festiwal Zespołów
Folklorystycznych im.
Tadeusza Zielińskiego
w Brześciu Kujawskim.
W tegorocznym festiwalu
udział wzięło 14 zespołów
folklorystycznych z całej
Polski. Gminę Złotniki Kujawskie reprezentował zespół
„Złotniczanki”, który wystąpił w konkursowym repertuarze. Jury konkursu nie wyłoniło I miejsca. Nasz zespół
zajął II miejsce.Gratulujemy!

FOT. URZĄD GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
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GMINA JANIKOWO

Majówka

Wernisaż Aniki Howaito

FOT. NADESŁANE

FOT. NADESŁANE

W poniedziałek 2 maja
na polanie nad jeziorem
w Janikowie odbył się
majowy festyn rodzinny.
Już od godziny 14:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie przygotował na uczestników moc
atrakcji: dmuchane place
zabaw, kolorowe warkoczyki, malowanie twarzy,
przejażdżki konne przygotowane przez instruktorów ze
szkółki jeździeckiej–Stajnia
Dziki Rzadkwin, animacje,
pokazy strażackie z OSP
w Janikowie przy CIECH
Soda Polska S.A., stoiska
z zabawkami oraz pysznym
jedzeniem, a także występy
artystów. Na naszej scenie
można było usłyszeć–dzieci
z sekcji wokalnej z MGOK
w Janikowie prowadzonej
przez panią Iwonę Jasińską,
Klub Seniora „Złoty Wiek”.
Odbył się koncert formacji

się 13 maja o godzinie 17:00
w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Złotnikach Kujawskich. Podczas zbiórki zostanie przedstawiony sprzęt.
Serdecznie zapraszamy.

„Karla”, „Roteiro”, „Extazy”
oraz młodych lokalnych artystów–Hubiastego, Wojteckiego i Yaneck. Na zakończenie można było pobawić
się z DJ. Podczas festynu

uczestnicy mogli dokonać
rejestracji jako potencjalni
Dawcy Szpiku. Wszystkim
dziękujemy za obecność
i zapraszamy na kolejne
wydarzenia.

29 kwietnia w Centrum Promocji Dialogu w Janikowie
odbył się wernisaż wystawy
ilustracji Aniki Howaito młodej Artystki z Ukrainy,
która poprzez swoje wyjątkowe ilustracje, komentuje
temat wojny, dotkliwie dotykającej kraj najbliższy Jej
sercu. Wydarzenia rozpoczął
występ Pavlo Podkopaiev/a
- wokalisty ukraińskiego pochodzenia, studenta Wydziału Edukacji Muzycznej UKW.

FOT. NADESŁANE

mała WIELKA sztuka

27 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Janikowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy
młodych artystów z klas /0/
z Przedszkola „Słoneczko”
w Janikowie, pt: Była to już
druga wystawa dzieci, która
pokazuje, że można zrobić
coś pięknego.

Repertuar Kino Janikowo – repertuar 13-15 maja 2022
piątek 13 maja  17.00: Inni ludzie, 1'46, 2D, dramat PL  19.00: Fanstastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledor'a, 2'22, 2D, familijny/fantasy/przygodowy / sobota 14 maja  14.00
To nie wypada, 1'40, 2D animacja/familijny  16.00: Fanstastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledor'a, 2'22, 2D, familiJny/fantasy/przygodowy  19.00: Zaginione miasto, 1'52, 2D,
akcja / niedziela 15 maja  12.00: To nie wypanda, 1'40, 2D, animacja/familijny  14.00: Zaginione miasto, 1'52, 2D, akcja  16.00: Inni ludzie, 1'46, 2D, dramat PL
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GMINA PAKOŚĆ

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone
jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także
Wielkim, 3 maja 1791 r.
Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, powszechnie
znanej jako Konstytucja
3 maja. Była to najnowocześniejsza i pierwsza
w Europie, a druga na
świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) ustawa
regulująca organizację
władz państwowych
oraz prawa i obowiązki
obywateli.
Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą świętą
w intencji ojczyzny odprawioną w kościele pw. św.
Bonawentury. Tego dnia
obchodzimy również święto kościelne - Matki Boskiej
Królowej Polski. Po mszy
REKLAMA

świętej wystąpił chór ProNobis z Janikowa. Następnie poczty sztandarowe,
władze samorządowe oraz
mieszkańcy Pakości przemaszerowali pod Urząd
Miejski, gdzie odśpiewano
hymn Polski oraz złożono
wiązanki kwiatów. Podczas
uroczystości głos zabrał
radny Powiatu Inowrocławskiego Marek Knop oraz zastępczyni burmistrza Róża
Sielecka.
- „W 1791 roku doszło do
uchwalenia
Konstytucji.
Pierwszej
demokratycz-

nej Konstytucji w Europie,
właśnie w naszym kraju,
a drugiej demokratycznej
Konstytucji na świecie, po
Konstytucji amerykańskiej.
Co takiego było ważne wtedy dla Polaków? Jak możemy wyczytać z samego
tekstu została ta Konstytucja uchwalona dla dobra
powszechnego, dla umocnienia granic i dla wolności
(...)” - powiedziała Róża Sielecka.
Na zakończenie burmistrz
Zygmunt Groń podziękował
za udział w uroczystości.

W uroczystości udział
wzięli: radny Powiatu Inowrocławskiego Marek Knop,
burmistrz Pakości Zygmunt
Groń, przewodniczący Rady
Miejskiej w Pakości Tomasz
Oset, zastępca burmistrza
Róża Sielecka, sekretarz
gminy Joanna Zemełka, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy placówek oświatowych,
prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Andrzej
Klich wraz z członkami, nauczyciele oraz mieszkańcy
Pakości.

FOT. NADESŁANE

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

0010492898
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ROZRYWKA

od 6 do 12 maja

 piątek, 6 maja

05.20
06.05
07.00
07.30
08.00
08.15
08.40
09.40
10.35
11.25
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
20.35
21.25
21.35
22.15

00.35

02.10
03.00
03.50
04.40

Przysięga (631) - serial
Wspaniałe stulecie (11) - serial
Transmisja mszy świętej
Agape - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (79) - serial
Komisarz Alex (192) - serial
Ojciec Mateusz (270) - serial
Kasta (259) - serial
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
Magazyn rolniczy - info
Niezwykłe zwierzęta. Świnie
- dokument
Wspaniałe stulecie (12) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (632) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3993) - serial
Kasta (260) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Ojciec Mateusz (352) - serial
Kulisy serialu„Na sygnale”(191)
Na sygnale (376) - serial
Dla niej wszystko - film
fabularny,
bularny, US
USA/Francja 2010,
reż. Paul Haggis, wyk. Russell
sell
Crowe, Elizabethh Banks, Liam
Neeson
Sojusznicy - film fabularny,
Wielka Brytania 2014,
reż. Dominic Burns, wyk. Julian
Ovenden, Chris Reilly
S.W.A.T. - jednostka specjalna
(30) - serial
Ja wam pokażę! (6) - serial
Magazyn kryminalny 997
Przerwa w nadawaniu

 sobota, 7 maja

05.00
05.30
06.20
06.55
07.30
10.40
10.45
11.15
11.50
12.30
13.15
14.00
14.35
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.35
20.10
20.40
21.35
22.35

00.15

01.50

03.55
05.05

Rodzinka.pl (242) - serial
M jak miłość (1523) - serial
Anna Dymna - spotkajmy się
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Smaki świata po iberyjsku
Barwy szczęścia (2627) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Zranione ptaki (31) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (164) - serial
Doktor Jan z Deekelsen (70)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Miłość i przeznaczenie (105)
- serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Zranione ptaki (32) - serial
Barwy szczęścia (2627) - serial
Barwy szczęścia (2628) - serial
Kabaret. Super Show Dwójki
(16) - rozrywka
Big Music Quiz (6) - rozrywka
Uziemieni - film fabularny,
Francja/Belgia 2013, reż.
Alexandre Coffre, wyk. Dany
Boon, Valérie Bonneton, Denis
Ménochet
Kongresmen - film fabularny,
USA 2015, reż. Austin Stark,
wyk. Nicolas Cage, Sarah
Paulson, Peter Fonda
Kryptonim HHhH - film
fabularny, USA/Francja/Wielka
Brytania/Belgia/Niemcy/Węgry 2017, reż. Cédric Jimenez,
wyk. Jason Clarke
Duże zwierzę - film fabularny,
Polska 2000, reż. Jerzy Stuhr,
wyk. Jerzy Stuhr, Anna Dymna
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
09.40 Malanowski i Partnerzy (742)

05.45 Uwaga! - info
06.05 Ukryta prawda (1203)

10.10 Malanowski i Partnerzy (743)

06.55 Wszystkiego słodkiego - info
07.00 Kuchenne rewolucje

- 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

00.50

03.15
04.00
04.40
05.25

- serial
Dlaczego ja? (1004) - serial
Gliniarze (226) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (879) - serial
Dlaczego ja? (925) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (680) - serial
Gliniarze (689) - serial
Pierwsza miłość (3421)
- serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”
- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Twoja twarz brzmi znajomo
(164) - rozrywka
World War Z
- film fabularny, USA/Wielka
Brytania/Malta 2013, reż. Marc
Forster, wyk. Brad Pitt, Mireille
Enos, Daniella Kertesz
Egzorcyzmy Emily Rose
- film fabularny, USA 2005,
reż. Scott Derrickson, wyk.
Laura Linney, Tom Wilkinson,
Campbell Scott
Świat według Kiepskich (227)
- serial
Świat według Kiepskich (233)
- serial
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

- serial

- rozrywka

08.00 Dzień Dobry TVN - info
11.40 Doradca smaku - info
11.50 Ukryta prawda (1397)
- serial

12.50 Wszystkiego słodkiego - info
13.00 Tajemnice miłości - serial
14.05 Ukryta prawda (1204)
- serial

15.10 Ukryta prawda (998) - serial
16.10 Kuchenne rewolucje
17.15
17.20
18.25
19.00
19.30
19.40
19.50
20.00

23.20

01.50
02.45
03.00
04.20
04.45

- rozrywka
Wszystkiego słodkiego - info
Ukryta prawda (1398)
- serial
Bunt (68) - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Harry Potter i Czara Ognia
- film fabularny, USA/Wielka
Brytania 2005, reż. Mike
Newell, wyk. Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert Grint
Blade - wieczny łowca
- film fabularny, USA 1998,
reż. Stephen Norrington,
wyk. Wesley Snipes, Stephen
Dorff, Kris Kristofferson
Kuba Wojewódzki
- talk show, Polska 2021
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka

 niedziela, 8 maja

05.10
06.00
06.25
06.50
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
11.50
12.00
12.15
12.50
13.15
14.15
14.25
14.55
15.55
17.00
17.30
18.30
19.25
19.30
20.15
21.15
22.10
22.20

00.05

02.10

04.10
05.00
05.05

Klan (3992, 3993) - serial
Słownik polsko@polski
Wojsko-polskie.pl (199)
Słowo na niedzielę - info
Msza święta
Tydzień - info
Zakochaj się w Polsce - info
Weterynarze z sercem (132)
Okrasa łamie przepisy - info
Film fabularny - film fabularny
Między ziemią a niebem - info
Regina Coeli - info
Między ziemią a niebem - info
Wszyscy jesteśmy braćmi (8)
Inteligentne zwierzęta (5)
Z pamięci - publicystyka
Tacy byliśmy (2) - dokument
Jutro należy do nas (12) - serial
Jutro należy do nas (13) - serial
Teleexpress, pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Stulecie Winnych (50) - serial
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Stulecie Winnych (51) - serial
Sanatorium miłości - rozrywka
„Sanatorium miłości”
- kulisy programu
Ponad wszystko
- film fabularny, USA 2017, reż.
Stella Meghie, wyk. Amandla
Stenberg, Nick Robinson
Judy - film fabularny, Wielka
Brytania/Francja/USA 2019,
reż. Rupert Goold, wyk. Renée
Zellweger, Finn Wittrock
Jack i Sarah - film fabularny,
Francja/Wielka Brytania 1995,
reż. Tim Sullivan, wyk. Richard
E. Grant, Samantha Mathis,
Judi Dench
Jaka to melodia? - rozrywka
Z pamięci - publicystyka
Przerwa w nadawaniu

05.10
06.00
07.00
07.40
08.05
08.20
08.45
09.15
10.20
11.10
12.10

14.10
14.25
14.55
15.55
17.00
17.30
18.30
19.25
19.30
20.10
20.35
21.35

23.40

01.25

03.45
04.35
04.40

Klan (3990, 3991) - serial
Magazyn Ekspresu Reporterów
Transmisja mszy świętej
Rok w ogrodzie - info
Rok w ogrodzie extra - info
Wojsko-polskie.pl (199)
Pełnosprawni (448)
Sprawa dla reportera
Petra: Sekrety starożytnych
budowniczych - dokument
Sekretne życie kotów (16)
- rozrywka
Most na Renie - film
fabularny, USA 1969, reż. John
Guillermin, wyk. George Segal,
Robert Vaughn, Ben Gazzara
Z pamięci - publicystyka
Okrasa łamie przepisy - info
Jutro należy do nas (11) - serial
Sanatorium miłości (41)
- rozrywka
Teleexpress, pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Ojciec Mateusz (352) - serial
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Komisarz Alex (210) - serial
Judy - film fabularny, Wielka
Brytania/Francja/USA 2019,
reż. Rupert Goold, wyk. Renée
Zellweger, Finn Wittrock
Tully - film fabularny,
USA/Kanada 2018,
reż. Jason Reitman, wyk.
Charlize Theron, Mackenzie
Davis, Ron Livingston
Dla niej wszystko
- film fabularny, USA/Francja
2010, reż. Paul Haggis,
wyk. Russell Crowe, Elizabeth
Banks, Liam Neeson
Jaka to melodia? - rozrywka
Z pamięci - publicystyka
Przerwa w nadawaniu

05.20
05.50
06.25
07.00
07.55
12.00
12.10
12.50
14.00
14.35
15.15
16.15
17.20
17.50
18.00
18.15
18.40
19.35
20.00
22.20
23.30

01.15

03.00

04.50
05.25

Barwy szczęścia (2624) - serial
Barwy szczęścia (2625) - serial
Barwy szczęścia (2626) - serial
M jak miłość (1656) - serial
Pytanie na śniadanie
Epitafia katyńskie (13)
- dokument
Rodzinny ekspres - info
To był rok! - rozrywka
Familiada - rozrywka
Koło fortuny - rozrywka
Szansa na sukces. Opole 2022
Na dobre i na złe (846) - serial
Smaki świata po iberyjsku
Słowo na niedzielę - info
Panorama
Va banque - rozrywka
Postaw na milion - rozrywka
Lajk! - info
Koncert - muzyka 2022
Hity wszech czasów - muzyka
Riwiera dla dwojga
wojga
- film
m fabularny, Francja/
Wiel
Wielka Brytania 2013,
reż. Joel Hopkins,
wyk. Emma Thompson,
Pierce Brosnan, Timot
Timothy Spall
Uziemieni
- film fabularny, Francja/
Belgia 2013, reż. Alexandre
Coffre, wyk. Dany Boon, Valérie
Bonneton, Denis Ménochet
Agent Cody Banks
- film fabularny, USA/Kanada
2003, reż. Harald Zwart,
wyk. Frankie Muniz, Hilary
Duff, Angie Harmon
Rodzinka.pl - serial
Przerwa w nadawaniu

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

10.15
10.55
12.40
13.45
14.15
14.40
15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
18.15
18.50
19.25
19.45
19.55
20.00
21.00

23.00

01.45

04.15
04.40
05.25

- film fabularny, USA 1994,
reż. Christopher Cain, wyk.
Hilary Swank, Pat Morita
Ewa gotuje - info
Samoloty 2
- film fabularny, USA 2014,
reż. Roberts Gannaway
Bogaty dom - biedny dom
(35) - dokument
Drwale i inne opowieści
Bieszczadu (73) - dokument
Drwale i inne opowieści
Bieszczadu (74) - dokument
Rolnicy. Podlasie (4)
- dokument
Więzienie (32) - dokument
Więzienie (33) - dokument
Więzienie (34) - dokument
Więzienie (35) - dokument
Chłopaki do wzięcia (229)
- dokument
Chłopaki do wzięcia (230)
- dokument
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Kowalscy kontra Kowalscy
(39, 40) - serial
Madagaskar 2 - film fabularny,
USA 2008, reż. Eric Darnell,
Tom McGrath, wyk. Ben Stiller,
Chris Rock, David Schwimmer
Tron: Dziedzictwo - film fabularny, USA 2010, reż. Joseph
Kosinski, wyk. Jeff Bridges,
Garrett Hedlund, Olivia Wilde
Superfly - film fabularny, USA
2018, reż. Director X., wyk.
Trevor Jackson, Jason Mitchell,
Michael Kenneth Williams
Kabaretowa Ekstraklasa
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

05.20
05.35
06.30
07.25
07.30
08.00
11.30
11.55
12.20
12.50
13.20
13.25
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.15
17.25
18.00
19.00
19.25
19.35
19.45
20.00
20.05
21.30

23.50

02.40
02.55
04.10
04.35

Uwaga! - info
Ukryta prawda (893) - serial
Kuchenne rewolucje
Wszystkiego słodkiego - info
MądrzeJEMY z Katarzyną
Bosacką - info
Dzień Dobry TVN
Na Wspólnej (3415) - serial
Na Wspólnej (3416) - serial
Na Wspólnej (3417) - serial
Na Wspólnej (3418) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
MasterChef Junior - rozrywka
Bunt - serial
Bunt - serial
Bunt - serial
Bunt - serial
Bunt (68) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
MądrzeJEMY z Katarzyną
Bosacką - info
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Miłe wieści - info
Mask Singer (10) - rozrywka
Och, życie! - film fabularny,
USA 2010, reż. Greg Berlanti,
wyk. Katherine Heigl, Josh
Duhamel, Josh Lucas
Batman: Początek
- film fabularny, USA/Wielka
Brytania 2005, reż. Christopher
Nolan, wyk. Christian Bale,
Michael Caine, Liam Neeson
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka

 poniedziałek, 9 maja

05.55
06.25
07.00
07.55
11.05
11.35
14.00
14.35
15.15
16.15
17.05
17.25
17.55
18.00
18.20
18.50
19.25
20.00
21.00

23.10

01.20

03.15

04.35

Barwy szczęścia (2627) - serial
Barwy szczęścia (2628) - serial
M jak miłość (1657) - serial
Pytanie na śniadanie
Smaki świata po iberyjsku
Koncert - muzyka
Familiada - rozrywka
Koło fortuny - rozrywka
Szansa na sukces. Opole 2022
Big Music Quiz - rozrywka
Lajk! - info
Rodzinka.pl (258) - serial
Epitafia katyńskie (14)
- dokument
Panorama
Va banque - rozrywka
Na sygnale (374) - serial
Na sygnale (375) - serial
Postaw na milion - rozrywka
Kryptonim HHhH
- film fabularny, USA/Francja/
Wielka Brytania/Belgia/
Niemcy/Węgry 2017, reż.
Cédric Jimenez, wyk. Jason
Clarke, Rosamund Pike, Jack
O’Connell
Lion. Droga do domu
- film fabularny, Wielka
Brytania/USA/Australia 2016,
reż. Garth Davis, wyk. Dev
Patel, Rooney Mara, David
Wenham
Gry uliczne
- film fabularny, Polska 1996,
reż. Krzysztof Krauze, wyk.
Redbad Klijnstra-Komarnicki,
Robert Gonera, Grażyna
Wolszczak
Ucieczka - film fabularny,
Polska 1986, reż. Tomasz
Szadkowski, wyk. Adrianna
Biedrzyńska, Zbigniew
Zamachowski, Jerzy Stuhr
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
08.55 Samoloty 2
10.45

12.40

15.45
17.40
18.50
19.20
19.25
19.30
20.00
22.05

00.50

03.00

04.40
05.25

- film fabularny, USA 2014,
reż. Roberts Gannaway
Madagaskar 2
- film fabularny, USA 2008,
reż. Eric Darnell, Tom McGrath,
wyk. Ben Stiller, Chris Rock,
David Schwimmer
Karate Kid
- film fabularny, USA/Chiny
2010, reż. Harald Zwart,
wyk. Jaden Smith, Jackie Chan,
Taraji P. Henson
Twoja twarz brzmi znajomo
- rozrywka
Nasz nowy dom - rozrywka
Wydarzenia
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Państwo w państwie
Kabaret na żywo. Nowy skŁAD
- rozrywka
Pan i pani Smith
- film fabularny, USA 2005,
reż. Doug Liman,
wyk. Brad Pitt, Angelina Jolie,
Adam Brody
Nic nie widziałem,
nic nie słyszałem
- film fabularny, USA 1989,
reż. Arthur Hiller, wyk. Gene
Wilder, Richard Pryor, Joan
Severance
Tarapaty
- film fabularny, Polska 2017,
reż. Marta Karwowska,
wyk. Hanna Hryniewicka,
Jakub Janota-Bzowski,
Joanna Szczepkowska
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

05.10
05.30
06.25
07.25
07.55
08.00
11.30
12.00
13.25

15.15
16.25
17.25
18.00
19.00
19.25
19.35
19.45
20.00
21.30

00.40
01.45
02.05
03.20
03.45
04.10
04.35

Uwaga! - info
Ukryta prawda (894) - serial
Kuchenne rewolucje
Nowa Maja w ogrodzie - info
Akademia ogrodnika - info
Dzień Dobry TVN
Co za tydzień - info
Mask Singer (10) - rozrywka
Minionki
- film fabularny, USA 2015,
reż. Kyle Balda, wyk. Sandra
Bullock, Jon Hamm, Michael
Keaton
Ślub od pierwszego wejrzenia
- rozrywka
Mastercard OFF Camera 2022
- Gala wręczenia nagród - info
Tak smakuje dziękuję - info
Totalne remonty Szelągowskiej
- rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
MasterChef Junior - rozrywka
Mroczny Rycerz
- film fabular
fabularny, USA/Wielka
Brytania 2008, reż. Christopher
opher
Nolan, wyk. Christian Bale,
Heath Ledger, Gary OOldman
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
09.35
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
20.30
21.00

22.25
23.40

02.00

03.45
04.35
04.55

Przysięga (632) - serial
Wspaniałe stulecie (12) - serial
Transmisja mszy świętej
Okiem wiary - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (80) - serial
Komisarz Alex (193) - serial
Ojciec Mateusz (271) - serial
Kasta (260) - serial
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
To się opłaca - info
Inteligentne zwierzęta (5)
- dokument
Wspaniałe stulecie (13) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! (1225) - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (633) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3994) - serial
Kasta (261) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Leśniczówka (526) - serial
Teatr Telewizji - teatr, Polska
2022, reż. Marek Bukowski,
wyk. Artur Żmijewski, Maria
Dębska, Mariusz Bochniarz
Czerwona dusza - dokument
Rain Man - film fabularny, USA
1988, reż. Barry Levinson, wyk.
Dustin Hoffman, Tom Cruise,
Valeria Golino
Ponad wszystko - film
fabularny, USA 2017, reż.
Stella Meghie, wyk. Amandla
Stenberg, Nick Robinson
Trzeci oficer (3) - serial
Notacje (987) - dokument
Przerwa w nadawaniu

05.00 Rodzinka.pl - serial
05.30 M jak miłość (1524) - serial
06.25 Rwanda 2020 - Polscy

06.00 Nowy dzień z Polsat News
09.40 Malanowski i Partnerzy (744)

06.35

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

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
19.35
20.10
20.40
20.55
21.55
23.00
00.00

02.00
03.00

misjonarze w kraju tysiąca
wzgórz (17) - dokument
Rwanda 2020 - Polscy
misjonarze w kraju tysiąca
wzgórz (18) - dokument
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl (246) - serial
Barwy szczęścia (2628) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Zranione ptaki (32) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (165) - serial
Doktor Jan z Deekelsen (71)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Miłość i przeznaczenie (106)
- serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Zranione ptaki (33) - serial
Barwy szczęścia (2628) - serial
Barwy szczęścia (2629) - serial
Kulisy serialu„M jak miłość”
M jak miłość (1658) - serial
Inés, pani mej duszy (6) - serial
W trybach zbrodni (3) - serial
Biały, biały dzień
- film fabularny, Islandia/
Dania/Szwecja 2019, reż.
Hlynur Palmason, wyk. Ingvar
Eggert Sigurðsson, Ída Mekkín
Hlynsdóttir
O mnie się nie martw - serial
Lion. Droga do domu - film
fabularny, Wielka Brytania/
USA/Australia 2016, reż. Garth
Davis, wyk. Dev Patel, Rooney
Mara, David Wenham

10.10

22.30

01.05

03.30
04.10
04.40
05.25

- serial
Malanowski i Partnerzy (745)
- serial
Dlaczego ja? (1005) - serial
Gliniarze (227) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (880) - serial
Dlaczego ja? (926) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (681) - serial
Gliniarze (690) - serial
Pierwsza miłość (3422) - serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Niezniszczalni 2
- film fabularny, USA/Niemcy/
Bułgaria/Chiny 2012,
reż. Simon West,
wyk. Sylvester Stallone, Jason
Statham, Jet Li
World Trade Center
- film fabularny, USA 2006,
reż. Oliver Stone, wyk. Nicolas
Cage, Michael Peña, Maria
Bello
Gracz
- film fabularny, USA 2014,
reż. Rupert Wyatt,
wyk. Mark Wahlberg, John
Goodman, Brie Larson
Świat według Kiepskich (211)
- serial
Świat według Kiepskich (81)
- serial
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

05.15
05.30
05.55
06.05
06.55
07.00
08.00
11.40
11.50
12.50
13.00
14.05
15.10
16.10
16.45
17.45
17.55
19.00
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.35
22.45

00.50
01.25
02.15
02.30
03.45
04.10
04.35
05.00

Uwaga! - info
Nowa Maja w ogrodzie - info
Akademia ogrodnika - info
Ukryta prawda (1204) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Dzień Dobry TVN
Miłe wieści - info
Ukryta prawda (1398) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Tajemnice miłości - serial
Ukryta prawda (1205) - serial
Ukryta prawda (999) - serial
Ten moment - serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Wszystkiego słodkiego - info
Ukryta prawda (1399) - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3419) - serial
Milionerzy - rozrywka
Totalne remonty Szelągowskiej
- rozrywka
Mroczna dzielnica
- film fabularny, USA/Kanada
2001, reż. Andrzej Bartkowiak,
wyk. Bill Duke, Steven Seagal
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
Kto was tak urządził?
- rozrywka
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ROZRYWKA

od 6 do 12 maja

 wtorek, 10 maja

05.10
06.00
07.00
07.30
08.00
08.10
08.15
08.35
09.35
10.35
11.25
12.00
12.10
12.35
12.55
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
23.20
00.25
01.05

03.40
04.25
04.35

Przysięga (633) - serial
Wspaniałe stulecie (13) - serial
Transmisja mszy świętej
Kościół z bliska - info
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (81) - serial
Komisarz Alex (194) - serial
Ojciec Mateusz (272) - serial
Kasta (261) - serial
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
Magazyn rolniczy - info
Dzika Afryka Południowa (1)
- dokument
Wspaniałe stulecie (14) - serial
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (634) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3995) - serial
Kasta (262) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - info
Leśniczówka (527) - serial
Konkurs Piosenki Eurowizji
- Turyn 2022 - muzyka
Ocaleni (206) - talk show
Magazyn śledczy Anity Gargas
Traffic - film fabularny,
USA/Niemcy/Meksyk 2000,
reż. Steven Soderbergh, wyk.
Michael Douglas, Don Cheadle,
Benicio Del Toro
Przystań (12) - serial
Notacje (1046) - dokument
Przerwa w nadawaniu

 środa, 11 maja

05.00
05.35
06.25
06.55
07.30
10.35
10.45
11.15
11.50
12.25
13.15
14.05
14.35
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.35
20.10
20.40
20.55
21.55
22.55
00.00
01.10

02.50

Rodzinka.pl - serial
M jak miłość (1525) - serial
Na chwałę Bożą - dokument
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl (247) - serial
Barwy szczęścia (2629) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Zranione ptaki (33) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (166) - serial
Doktor Jan z Deekelsen (72)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Miłość i przeznaczenie (107)
- serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Zranione ptaki (34) - serial
Barwy szczęścia (2629) - serial
Barwy szczęścia (2630) - serial
Kulisy serialu„M jak miłość”
M jak miłość (1659) - serial
Inés, pani mej duszy (7)
- serial
W trybach zbrodni (4) - serial
Czyste ręce - dokument
Chłopi
- film fabularny, Polska 1973,
reż. Jan Rybkowski,
wyk. Władysław Hańcza,
Emilia Krakowska, Ignacy
Gogolewski
Biegnąc w stronę nieba
- film fabularny, Kirgistan
2019, reż. Mirlan Abdykalykov,
wyk. Ruslan Orozakunov,
Temirlan Asankadyrov, Meerim
Atantaeva

06.00 Nowy dzień z Polsat News
09.40 Malanowski i Partnerzy (746)
- serial

10.10 Malanowski i Partnerzy (747)
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

22.50

01.25

03.40
04.40
05.25

- serial
Dlaczego ja? (1006) - serial
Gliniarze (228) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (881) - serial
Dlaczego ja? (927) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (682) - serial
Gliniarze (691) - serial
Pierwsza miłość (3423) - serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Szklana pułapka 2
- film fabularny, USA 1990,
reż. Renny Harlin, wyk. Bruce
Willis, Bonnie Bedelia, William
Atherton
Mission: Impossible 3
- film fabularny, USA/Niemcy/
Chiny/Włochy 2006,
reż. J.J. Abrams, wyk. Tom
Cruise, Philip Seymour
Hoffman, Ving Rhames
Niezniszczalni 2
- film fabularny, USA/Niemcy/
Bułgaria/Chiny 2012, reż.
Simon West, wyk. Sylvester
Stallone, Jason Statham, Jet Li
Świat według Kiepskich (183)
- 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
16.45
17.45
17.55
19.00
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.35
22.40
23.40
00.15
01.15
02.15
02.30
03.45
04.15
04.45
05.15

Uwaga! - info
Ukryta prawda (1205) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Kuchenne rewolucje
Dzień Dobry TVN
Doradca smaku - info
Ukryta prawda (1399) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Tajemnice miłości - serial
Ukryta prawda (1206) - serial
Ukryta prawda (1000) - serial
Ten moment - serial
Kuchenne rewolucje
Wszystkiego słodkiego - info
Ukryta prawda (1400) - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3420) - serial
Milionerzy - rozrywka
Ślub od pierwszego wejrzenia
- rozrywka
Kuba Wojewódzki
- talk show, Polska 2021
Superwizjer - info
Skazana - serial
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

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
23.20
00.15
01.15
02.00
03.05
04.05
05.00

Przysięga (635) - serial
Wspaniałe stulecie (15) - serial
Transmisja mszy świętej
Pełnia wiary - info
Wiadomości
Pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (83) - serial
Komisarz Alex (196) - serial
Ojciec Mateusz (274) - serial
Kasta (263) - serial
Wiadomości
Agrobiznes - info
Agropogoda
To się opłaca (156) - info
Południowa Afryka (3) dokument
Wspaniałe stulecie (16) - serial
Wiadomości
Pogoda
Alarm! ) - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (636) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3997) - serial
Kasta (264) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości
Pogoda
Alarm! - info
Leśniczówka (529) - serial
Konkurs Piosenki Eurowizji
- Turyn 2022 - muzyka
Magazyn kryminalny 997
Magazyn Ekspresu Reporterów
Tanie dranie - Moroz i
Kłopotowski komentują świat
Glina (7) - serial
Ocaleni (206) - talk show
Powrót na Księżyc - dokument
Przerwa w nadawaniu

22.55
00.20

02.00
02.55
04.00
04.25
04.45

Przysięga (634) - serial
Wspaniałe stulecie (14) - serial
Transmisja mszy świętej
Rodzinny ekspres - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (82) - serial
Komisarz Alex (195) - serial
Ojciec Mateusz (273) - serial
Kasta (262) - serial
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
Rok w ogrodzie extra - info
Południowa Afryka (2)
Wspaniałe stulecie (15) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (635) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3996) - serial
Kasta (263) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Leśniczówka (528) - serial
Witamy na Hawajach - film
fabularny, USA 2015, reż.
Cameron Crowe, wyk. Bradley
Cooper, Emma Stone
Z Gwiazdami podróż bez końca
- dokument
Dom mrocznych sekretów
- film fabularny, USA 2018,
reż. Doug Campbell, wyk. Patty
McCormack, Angie Patterson
Królowie śródmieścia (9)
- serial
Wszystkie pieniądze świata
(1) - serial
Wojsko-polskie.pl - dokument
Notacje - dokument
Przerwa w nadawaniu

04.55
05.30
06.20
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
19.35
20.10
20.40
20.55
21.55
22.55
23.55

01.40
02.45
03.55
04.50

Rodzinka.pl - serial
M jak miłość (1526) - serial
Pożyteczni.pl - info
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Rodzinka.pl (248) - serial
Barwy szczęścia (2630)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Zranione ptaki (34) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (167) - serial
Doktor Jan z Deekelsen (73)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Miłość i przeznaczenie (108)
- serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Zranione ptaki (35) - serial
Barwy szczęścia (2630) - serial
Barwy szczęścia (2631) - serial
Kulisy seriali„Na dobre i na złe”
i„Na sygnale”(200)
Na dobre i na złe (847) - serial
Inés, pani mej duszy (8) - serial
W trybach zbrodni (5) - serial
Tylko na lato
- film fabularny, Kanada 2020,
reż. David I. Strasser,
wyk. Hayley Sales, Brant
Daugherty, Linda Darlow
Trzy dni Kondora (14) - serial
Król Bibi: życie i role Benjamina
Netanjahu - dokument
Artyści (5) - serial
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
09.40 Malanowski i Partnerzy (748)
- serial

10.10 Malanowski i Partnerzy (749)
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

22.55

00.50

03.30
04.40
05.25

- serial
Dlaczego ja? (1007) - serial
Gliniarze (229) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (882) - serial
Dlaczego ja? (928) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (683) - serial
Gliniarze (692) - serial
Pierwsza miłość (3424) - serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”
- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Mecenas Porada (11) - serial
Sami swoi
- film fabularny, Polska 1967,
reż. Sylwester Checinski,
wyk. Wacław Kowalski,
Władysław Hańcza,
Zdzislaw Karczewski
Szkoła uwodzenia 2
- film fabularny, USA 2000,
reż. Roger Kumble,
wyk. Robin Dunne, Sarah
Thompson, Keri Lynn Pratt
Szklana pułapka 2
- film fabularny, USA 1990,
reż. Renny Harlin, wyk. Bruce
Willis, Bonnie Bedelia, William
Atherton
Świat według Kiepskich (225)
- 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
16.45
17.45
17.55
19.00
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.35
22.45

01.45
02.20
03.05
03.20
04.35
05.00

Uwaga! - info
Ukryta prawda (1206) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Dzień Dobry TVN
Doradca smaku - info
Ukryta prawda (1400) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Tajemnice miłości - serial
Ukryta prawda (1207) - serial
Ukryta prawda (1001) - serial
Ten moment - serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Wszystkiego słodkiego - info
Ukryta prawda (1401) - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! (6754) - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3421) - serial
Milionerzy - rozrywka
Skazana - serial
Zaginiona dziewczyna
- film fabularny, USA 2014,
reż. David Fincher,
wyk. Ben Affleck, Rosamund
Pike, Neil Patrick Harris
Superwizjer - info
W garniturach - serial
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka

POLECAMY

 czwartek, 12 maja

05.10
06.00
07.00
07.30
08.00
08.10
08.15
08.35
09.35
10.35
11.25
12.00
12.10
12.30
12.35
12.55

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
18.50
19.20
19.30
20.10
20.30
21.00

04.55
05.30
06.20
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
19.35
20.10
20.40
20.55
21.55
23.00
00.05

01.50

03.55
04.50

Rodzinka.pl - serial
M jak miłość (1527) - serial
Smaki świata po iberyjsku
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Podlascy luteranie
- dokument
Barwy szczęścia (2631) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Zranione ptaki (35) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (168) - serial
Doktor Jan z Deekelsen (74)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Miłość i przeznaczenie (109)
- serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Zranione ptaki (36) - serial
Barwy szczęścia (2631) - serial
Barwy szczęścia (2632) - serial
Ojciec Mateusz - kulisy serialu
Ojciec Mateusz (352) - serial
Inés, pani mej duszy (9) - serial
W trybach zbrodni (6) - serial
Zabić, jak to łatwo powiedzieć
- film fabularny, USA 2012,
reż. Andrew Dominik,
wyk. Brad Pitt, Scoot McNairy,
Ben Mendelsohn
Gliniarz z Belleville
- film fabularny, Francja
2018, reż. Rachid Bouchareb,
wyk. Omar Sy, Luis Guzmán,
Biyouna
Gomorra (11) - serial
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
09.40 Malanowski i Partnerzy (750)
10.10
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

00.45

03.10
04.00
04.40
05.25

- serial
Malanowski i Partnerzy (751)
- serial
Dlaczego ja? (1008) - serial
Gliniarze (230) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (883) - serial
Dlaczego ja? (929) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (684) - serial
Gliniarze (693) - serial
Pierwsza miłość (3425) - serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”
- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Nasz nowy dom - rozrywka
Przyjaciółki (229) - serial
Pomiędzy nami góry
- film fabularny, USA 2017,
reż. Hany Abu-Assad,
wyk. Kate Winslet, Idris Elba,
Beau Bridges
Gotowi na wszystko.
Exterminator
- film fabularny, Polska 2018,
reż. Michał Rogalski,
wyk. Paweł Domagała, Krzysztof Czeczot, Piotr Żurawski
Świat według Kiepskich (189)
- serial
Świat według Kiepskich (200)
- 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
16.45
17.45
17.55
19.00
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.35
22.45

00.50

03.05
03.20
04.35
05.00

Uwaga! - info
Ukryta prawda (1207) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Dzień Dobry TVN
Doradca smaku - info
Ukryta prawda (1401) - serial
Wszystkiego słodkiego - info
Tajemnice miłości - serial
Ukryta prawda (1208) - serial
Ukryta prawda (1002) - serial
Ten moment - serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Wszystkiego słodkiego - info
Ukryta prawda (1402) - serial
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3422) - serial
Milionerzy - rozrywka
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Tylko mnie kochaj
- film fabularny, Polska 2006,
reż. Ryszard Zatorski, wyk.
Maciej Zakościelny, Agnieszka
Grochowska, Agnieszka
Dygant
Blade - wieczny łowca
- film fabularny, USA 1998,
reż. Stephen Norrington, wyk.
Wesley Snipes, Stephen Dorff,
Kris Kristofferson
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka
Kto was tak urządził?
- rozrywka

PIĄTEK 6.05.2022

SOBOTA 7.05.2022

NIEDZIELA 08.05.2022

22:15

23:30

21:30

16

DRAMAT KRYMINALNY

12

KOMEDIA

12

FILM SENSACYJNY

Dla niej wszystko

Riwiera dla dwojga

Mroczny Rycerz

THE NEXT THREE DAYS, USA/FRANCJA 2010

THE LOVE PUNCH, FRANCJA/WIELKA BRYTANIA
2013

THE DARK KNIGHT, USA/WIELKA BRYTANIA 2008

Żona wykładowcy języka angielskiego
zostaje oskarżona o zamordowanie
przełożonej i skazana na długoletnie
więzienie. Mąż wierzy w jej niewinność.
Mężczyzna postanawia zorganizować
ucieczkę żony.

8
CZAS TRWANIA: 127 MINUTY
REŻYSERIA: PAUL HAGGIS

OCENA
REDAKCJI

Mimo że z pomocą porucznika Jima
Gordona i prokuratora Harveya
Denta Batman zdołał rozgromić
najpotężniejsze organizacje
przestępcze, w mieście pojawia się
nowy, szczególnie niebezpieczny wróg.

Richard jest rozwiedzionym
biznesmenem, który właśnie ma
odejść na emeryturę. Okazuje
się, że cały jego majątek został
zdefraudowany przez biznesmena
Vincenta.

7
CZAS TRWANIA: 9 MINUT
REŻYSERIA: JOEL HOPKINS

OCENA
REDAKCJI

8
CZAS TRWANIA: 152 MINUT
REŻYSERIA: CHRISTOPHER NOLAN

OCENA
REDAKCJI

10
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0010497631

REKLAMA
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Janikowo, dnia 6 maja 2022 roku

Janikowo, dnia 6 maja 2022 roku

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego części obrębów ewidencyjnych Wierzejewice, Broniewice, Pałuczyna, gm. Janikowo.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art.
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami) w związku z uchwałą nr XV/126/2020
z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części
obrębów ewidencyjnych Wierzejewice, Broniewice, Pałuczyna, gm. Janikowo,

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego części obrębów ewidencyjnych Dobieszewice, Broniewice, gm. Janikowo.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art.
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami) w związku z uchwałą nr XV/127/2020
z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części
obrębów ewidencyjnych Dobieszewice, Broniewice, gm. Janikowo,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Wierzejewice, Broniewice, Pałuczyna, gm. Janikowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: janikowo@janikowo.com.pl,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na piśmie do Urzędu Miejskiego w Janikowie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: janikowo@janikowo.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza
Gminy i Miasta Janikowo. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Dobieszewice, Broniewice, gm.
Janikowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz. 11.45 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: janikowo@janikowo.com.pl,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na piśmie do Urzędu Miejskiego w Janikowie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: janikowo@janikowo.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza
Gminy i Miasta Janikowo. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA JANIKOWO
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JANIKOWO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Urząd Miejski w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 52 351 44 44). 2. W sprawach
z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@
cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/
Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której
dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
proﬁlowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
REKLAMA

0010497624

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/
Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 52 351 44 44).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba,
której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym proﬁlowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
REKLAMA

0010497583

Janikowo, dnia 6 maja 2022 roku

Janikowo, dnia 6 maja 2022 roku

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych
Dobieszewice, Wierzejewice, gm. Janikowo.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego części obrębów ewidencyjnych Broniewice, Trląg, Głogówiec, gm. Janikowo.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami) w związku z uchwałą nr XV/128/2020 z dnia 14 lutego
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego części obrębów ewidencyjnych Dobieszewice, Wierzejewice gm. Janikowo

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.
2373 ze zmianami) w związku z uchwałą nr XV/122/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Broniewice, Trląg,
Głogówiec, gm. Janikowo,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów
ewidencyjnych Dobieszewice, Wierzejewice, gm. Janikowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 13 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie,
ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r.
o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy
wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: janikowo@janikowo.com.
pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. Ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko na piśmie do Urzędu Miejskiego w Janikowie, ustnie do protokołu lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: janikowo@janikowo.com.pl bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej. Przedłożone
uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo. Uwagi złożone po upływie
ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JANIKOWO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 52 351 44 44).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma
prawo do: – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo
do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Broniewice,
Trląg, Głogówiec, gm. Janikowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2022 r. do 3 czerwca
2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz.
10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym na adres: janikowo@janikowo.com.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. Ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na
piśmie do Urzędu Miejskiego w Janikowie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
janikowo@janikowo.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym
powyżej. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo. Uwagi złożone po upływie
ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JANIKOWO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski
w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 52 351 44 44). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych
mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane
w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych
umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz
możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym proﬁlowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Z POWIATU

„LUDZIE, WOJNY I ZWIERZĘTA.
WYBRANE HISTORIE” NA WYSTAWIE

Dzięki inowrocławskiemu artyście Leonardowi Franciszkowi
Berendtowi, od 27 kwietnia
w Galerii Miejskiej w Inowrocławiu, można oglądać wystawę
malarstwa i grafik ukraińskiego
artysty Serhiya Savchenko.
- Serhiy Savchenko to mój
wieloletni kolega. Obydwoje
mamy ogromną artystyczną
wrażliwość, a nasze prace są
często odzwierciedleniem naszych emocji i stanów. Stąd pomysł realizacji projektu pod nazwą „ARTYSTA ARTYSTY”.
Bodźcem do organizacji wystawy Serhiya jest nasza
wspólna manifestacja przeciwko wydarzeniom w Ukrainie

FOT. MAGDALENA PINDEL

Poruszająca do głębi wystawa
ukraińskiego artysty Serhiya
Savchenko „Ludzie, wojny
i zwierzęta. Wybrane historie”
zagościła w inowrocławskiej
Galerii Miejskiej. Głównym tematem wystawy malarstwa
i grafik jest wojna w Ukrainie
widziana z perspektywy własnej i ludzi poranionych i okaleczonych tą wojną.

– mówi Leonard Franciszek Berendt, pomysłodawca wystawy.
Tematem wystawy będzie
wojna w Ukrainie, którą
Savchenko przedstawił, jak sam
mówi, na kanwie trzech podsta-

wowych perspektyw tj. wojna,
zwierzęta i ludzie.
Do opisu tej galerii prac posługuje się słowami: „Człowiek
zawsze ma w sobie trochę zwierzęcia. Wojny są wynikiem ich

wzajemnego współudziału.
Jednak w finale, w najlepszym
razie, pozostaną tylko zwierzęta”.
Ujmujące słowa są idealnym opisem do prac malarskich

KALENDARIUM
6 MAJA

i grafik, które ukazują obraz
wojny w Ukrainie, od tematów
związanych z rodziną, poprzez
tęsknotę, aż po rozpacz i śmierć.
Sam Serhiy Savchenko to
artysta pochodzący z Ukrainy,
który w Gdańsku otworzył własną galerię Savchenko Gallery.
Wystawy jego prac malarskich
i grafik były prezentowane
na całym świecie, między innymi w Kanadzie, Francji,
w Polsce i w Rosji.
Za swoje prace i twórczość
otrzymał wiele prestiżowych
nagród, a wśród nich: Srebrny
Medal i Certyfikat Sztuki Europejskiej oraz najwyższą nagrodę w konkursie „Clinic art
residence” w Słowenii.
Wystawę prac można
oglądać bezpłatnie w Galerii
Miejskiej w Inowrocławiu
od poniedziałku do piątku
w godzinach 11-17 oraz w soboty w godz. 10-15.
Organizatorami wystawy
są Kujawskie Centrum Kultury
i
Miasto
Inowrocław
przy współpracy z Klubem Rotary.
(DM)

WZMOŻONY RUCH
BIBLIOTEKARZE
POJAZDÓW WOJSKOWYCH ZOSTALI ODZNACZENI

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

Pojazdy wojskowe będzie
można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych
oraz drogach krajowych.
Przybycie i przejazd kolumn są również wykorzystane
przez uczestników ćwiczeń
m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych
sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy
z państwami gospodarzami.
Pojazdy biorące udział
w ćwiczeniach najczęściej poruszają się w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak
najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu.
Jednak niektóre przejazdy
będą odbywają się w ciągu
dnia, a nawet w godzinach
szczytów natężenia ruchu. Są
one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ru-

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały:
Małgorzata Dolegała - emerytowany Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
Dorota Drobnik-Stefańska - Dyrektor Biblioteki Miejskiej im.
Jana Kasprowicza, Irena Hanowska – Kierownik Filii nr 12.

chu Wojska Polskiego we
współpracy z Policją.
Przegrupowania zostały
skoordynowane z właściwymi
władzami, w tym lokalnymi.

Apel
Wojsko zwróciło się z apelem,
aby mieszkańcy chronili dane
dotyczące przejazdów kolumn
wojskowych.
- Prosimy nie publikujcie
informacji i zdjęć obrazujących
ruchy wojsk i ich lokalizację,
dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych do-

tyczących wylotów i lądowań
wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane
działanie w sieci, publikowanie
zdjęć przedstawiających ważne
wojskowe obiekty, instalacje,
urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności - informuje ppłk Magdalena Busz, oficer prasowy Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych.
(DM)

Medalem
Srebrnym
za Długoletnią Służbę odznaczona została: Agnieszka Kozik
- Zastępca Dyrektora Biblioteki
Miejskiej im. Jana Kasprowicza.
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
otrzymali: Anna Kończal - Kierownik Działu InstrukcyjnoMetodycznego, Anna Latos –
starszy bibliotekarz z Działu
Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów, Jolanta Stachowiak Kierownik Działu Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów, Bartosz
Wiśniewski - starszy bibliotekarz na Stanowisku ds. Bibliograficzno-Informacyjnych.

7 MAJA

1868 - w Łojewie urodził się
Stanisław Przybyszewski,
słynny pisarz, publicysta i tłumacz, czołowa postać Młodej
Polski. Zmarł w 1927 roku
w Jarontach.
1984 - zmarł Alojzy Drzewiecki
(ur. 1924 w Inowrocławiu), pianista, współorganizator i nauczyciel inowrocławskiej
szkoły muzycznej, wieloletni
prodziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
8 MAJA

1401 - zmarł książę Władysław
Opolczyk, w latach 1377-1390
władca m.in. ziem inowrocławskiej i gniewkowskiej.
1920 - 59. Pułk Piechoty Wielkopolskiej z Inowrocławia
wkroczył do Kijowa.
1949 - mistrzostwo Bydgoszczy na żużlu wywalczył
Zbigniew Chałupczak
z Cuiavii Inowrocław.
9 MAJA

1941 - w obozie koncentracyjnym w Mauthausen zginął
bł. o. Józef Cebula (ur. 1902),
superior i mistrz nowicjatu
w Markowicach.
1969 - szkoła „Tysiąclatka”
w Kruszwicy otrzymała imię
Aleksandra Zawadzkiego.
10 MAJA

1881 - w Miechowicach urodził
się Jan Rutkowski, wybitny
malarz i konserwator dzieł
sztuki, m.in. dokonał renowacji obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej
Ostrobramskiej i Matki Boskiej
Kodeńskiej, a także ołtarza
Wita Stwosza.
11 MAJA

1923 - urodził się Eligiusz Zbigniew Gałęzewski, żołnierz
AK, inżynier, absolwent uniwersytetów w Londynie
i w Los Angeles, znany amerykański konstruktor. Był wychowankiem Gimnazjum Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu.
1923 - w inowrocławskiej Szkole
Powszechnej im. Staszica powstała harcerska drużyna wilcząt im. Tadeusza Kościuszki.
Kierowała nią Maria Zielonacka
(1902-1979), nauczycielka, działaczka harcerska, w latach
1921-1925 komendantka hufca.
12 MAJA

FOT. URZĄD WOJEWÓDZKI

W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
mieszkańcom województwa
kujawsko-pomorskiego.
W gronie odznaczonych znaleźli się również bibliotekarze
z inowrocławskiej książnicy.

Od 1 maja na drogach niemal całego kraju - także
w powiecie inowrocławskim - odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami , które
odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

1907 - w Pleszewie urodził się
Roman Zientarski, długoletni
proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Inowrocławiu
(1961-1984), kanonik gremialny
Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy. W 2000 r. został Honorowym Obywatelem Miasta
Inowrocławia.

1390- Kujawy inowrocławskie
znalazły się pod rządami litewskiego księcia Wigunta - Aleksandra, brata Władysława Jagiełły.
1962 - w Inowrocławiu odbył
się wieczór autorski Pawła Jasienicy, autora znakomitych
książek historycznych.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Dębowo, Dębina, gm. Janikowo.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.
2373 ze zmianami) w związku z uchwałą nr XV/123/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Dębowo, Dębina, gm.
Janikowo.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Dębowo, Dębina gm. Janikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz.
11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: janikowo@janikowo.com.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. Ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
na piśmie do Urzędu Miejskiego w Janikowie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres: janikowo@janikowo.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie
podanym powyżej. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo. Uwagi złożone
po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JANIKOWO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd
Miejski w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 52 351 44 44). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane
w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. – wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
REKLAMA

0010497585

0010497577

Janikowo, dnia 6 maja 2022 roku

Janikowo, dnia 6 maja 2022 roku

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu
ewidencyjnego Kołodziejewo północ, gm. Janikowo.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art.
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami) w związku z uchwałą nr XV/121/2020 z dnia
14 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu
ewidencyjnego Kołodziejewo północ, gm. Janikowo
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu ewidencyjnego Kołodziejewo północ, gm. Janikowo,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul.
Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: janikowo@janikowo.com.pl,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na piśmie do Urzędu Miejskiego w Janikowie,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: janikowo@janikowo.com.pl bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy
i Miasta Janikowo. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JANIKOWO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa
6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 52 351 44 44). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4.Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty,
które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: – dostępu do treści swoich
danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych
i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
REKLAMA
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Janikowo, dnia 6 maja 2022 roku

Janikowo, dnia 6 maja 2022 roku

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
części obrębów ewidencyjnych Kołodziejewo, Pałuczyna, Trląg, Sosnówiec, gm. Janikowo.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.
2373 ze zmianami) w związku z uchwałą nr XV/125/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Kołodziejewo, Pałuczyna, Trląg Sosnówiec, gm. Janikowo.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Kołodziejewo, Pałuczyna, Trląg Sosnówiec, gm. Janikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2022 r.
do 3 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz.
10.45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: janikowo@janikowo.com.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. Ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na
piśmie do Urzędu Miejskiego w Janikowie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
janikowo@janikowo.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym
powyżej. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo. Uwagi złożone po upływie
ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JANIKOWO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Urząd Miejski w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 52 351 44 44). 2.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 6.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. – wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy,
iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym proﬁlowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego części obrębów ewidencyjnych Balice, Ludzisko, gm. Janikowo.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze
zmianami) w związku z uchwałą nr XV/124/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Balice, Ludzisko gm. Janikowo,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów ewidencyjnych Balice, Ludzisko, gm. Janikowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz. 11.15
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: janikowo@janikowo.com.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. Ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
na piśmie do Urzędu Miejskiego w Janikowie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
janikowo@janikowo.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym
powyżej. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo. Uwagi złożone po upływie
ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JANIKOWO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski
w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 52 351 44 44). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą
Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.
1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych
prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia,
tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym proﬁlowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Z POWIATU

WÓJT KACPRZAK PODZIĘKOWAŁ
POMAGAJĄCYM UKRAIŃCOM
W świetlicy wiejskiej w Gnojnie odbyło się spotkanie
dziękczynne dla wolontariuszy prowadzących przez blisko dwa miesiące charytatywny punkt zbiórki darów
zwany nieformalnie
„GNOJNO (dawniej Miechowice) POMOC UKRAINIE”
bądź „fabryką pomocy”.

FOT. UG INOWROCŁAW

Na zaproszenie Tadeusza Kacprzaka - Wójta Gminy Inowrocław, na spotkanie przybyło blisko sto osób aktywnie przyłączających się do pomocy
uchodźcom z Ukrainy poprzez
punkt w Gnojnie.
- Chciałbym podziękować
Wam wszystkim za tę „fabrykę
pomocy” - mówił witając przybyłych Tadeusz Kacprzak. Dziękuję za to otwarcie się
od pierwszego dnia, za to odnalezienie się w pomaganiu innym, za to przekazanie im swojego czasu, często kosztem najbliższych, rodziny, chłopaków,
dziewczyn. Ten rodzaj pomocy
i jego skala przerosła najśmielsze oczekiwania. Mam na-

dzieję, że grupa która tutaj powstała, nadal będzie działać
i zmieniać świat. Takie rzeczy
w człowieku nie umierają, tego
nie da się zapomnieć.

Następnie wszyscy wolontariusze z rąk Wójta oraz Grażyny Zaręby - Sekretarza Gminy
Inowrocław otrzymali dyplomy oraz symboliczne pier-

nikowe serca. W dziękczynnej
uroczystości uczestniczyła
również Magdalena Dąbrowska
- Zastępca Wójta. Podczas spotkania - przebiegającego w ser-

KRÓTKO

decznej atmosferze - głos
w dziękczynnym tonie zabierali również wolontariusze, niejednokrotnie
opowiadając
ważne, a i pozakulisowe zdarzenia dotyczące punktu
zbiórki i punku wydawania artykułów w Gnojnie (w rekordowym dniu skorzystało z „fabryki pomocy” około 120
uchodźców). Pełne wzruszeń
było krótkie wystąpienie Marii
Kruchkevych , którą wojenne
losy rzuciły w nasze strony. Maria od kilku tygodni pracuje
w Urzędzie Gminy.
Wszyscy
przybyli
do Gnojna mogli też powspominać czasy intensywnej pracy
punktu oglądając zdjęciową
prezentację, stanowiącą swoistą kronikę szerokiego zakresu
działalności wolontariuszy.
Na społeczników czekał też poczęstunek o ukraińskim rodowodzie przygotowany przez
Centrum Integracji Społecznej
w Łojewie; w kadrze pracowniczej Centrum znajdują się również osoby przybyłe do Polski
z okupowanej Ukrainy.
(GI)

ĆWICZENIA SZKOLNYCH
UROCZYSTY APEL
POCZTÓW SZTANDAROWYCH W MĄTEWSKIEJ „9”

Na potrzeby tej uroczystości
uczniowie z klasy 7b przygotowali transmisje za pośrednictwem aplikacji Teams.
W klasach przeprowadzona została gra Baamboozle
oraz Kahoot, których tematem
przewodnim było Święto Konstytucji 3 Maja i konkurs wiedzy
o fladze, godle i hymnie. Tego
dnia w szkole odbyło się wiele
różnorodnych
konkursów
i atrakcji, m.in. gra „Jeden z dzie-

FOT. ŁUKASZ LEWANDOWSKI

Szkolenie odbyło się na boisku
I Liceum Ogólnokształcącego
w Inowrocławiu. Uczestniczyło
w nim wielu uczniów z inowrocławskich szkół ponadpodstawowych. Szkolenie przeprowadzili por. Maciej Lipiński, ppor.
Łukasz Lewandowski oraz mł.
chor. Dariusz Tarczewski.
Funkcjonariusze omówili
zagadnienia związane z ceremoniałem, a także w praktyce
przećwiczyli podstawowe komendy oraz ich wykonywanie,
a także sposób poruszania się
pocztów sztandarowych.
Z racji tego, że nauka
w szkole ponadpodstawowej
trwa ograniczony czas uczestnicy szkolnych Pocztów Sztandarowych zmieniają się. Szkolenie powinno zatem odbywać
się cyklicznie. Funkcjonariusze
Zakładu Karnego już po raz
drugi wzięli udział w tego typu
przedsięwzięciu.
- Sztandar dla Zakładu Karnego w Inowrocławiu został

nadany 15 listopada 2016 roku.
Od tej pory Poczet Sztandarowy zakładu prezentuje symbol jednostki podczas wszystkich ważnych wydarzeń oraz
rocznic. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu
chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami
związanymi
z musztrą z innymi - informuje
por. Krzysztof Spała z Zakładu
Karnego w Inowrocławiu. - Nasza współpraca ze szkołami

i uczelniami po przerwie spowodowanej pandemią weszła
w nowy etap. Tylko w tym tygodniu trzykrotnie w jednostce
goszczono młodzież chcącą poznać charakter pracy i zadania Służby Więziennej.
Spotkanie Pocztów Sztandarowych to kolejna odsłona
możliwości kształtowania postaw. Tym razem najważniejsza
była postawa patriotyzmu i poszanowania symboli.(DM)

sięciu”, tworzenie projektów
związanych z flagą Polski, inscenizacje dotyczące historii książki
oraz wiersza „Na straganie”.
W oddziałach przedszkolnych dzieci uczyły się kodowania, wykorzystując Ozoboty.
Dzięki „Magiczemu dywanowi” dzieci poprzez zabawę
poznawały Polskę. W świetlicy
szkolnej przeprowadzone zostały zajęcia pt. „Tajemnice fotografii”. Nagrany
przez
uczniów klasy 8b film pt. „Historia lubi się powtarzać” został
udostępniony i wyświetlony
we wszystkich klasach. Po premierze filmu przeprowadzone
były warsztaty dla młodszych
kolegów – jak nagrać i przygotować mini produkcję filmową.

FOT. SP 9

29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 9 w inowrocławskich Mątwach odbył się uroczysty apel z okazji Święta
Konstytucji 3 maja, Święta
Flagi oraz Dnia Nowoczesnych Technologii.

Funkcjonariusze - wchodzący w skład Pocztu Sztandarowego Zakładu Karnego
w Inowrocławiu - przeprowadzili szkolenie dla Pocztów
Sztandarowych szkół z powiatu inowrocławskiego.

PRZEJAZD ROWEROWY

1 maja spod Muszli Koncertowej w Parku Solankowym wyruszył Pierwszomajowy Przejazd Rowerowy. Uczestniczyli
w nim nie tylko mieszkańcy
Inowrocławia. Każdy zapisany
uczestnik otrzymał pakiet startowy, a w nim między innymi
pamiątkową koszulkę, odblask
i numer startowy oraz kupon
na poczęstunek. Trasa wynosiła 13 km. Przy grillowisku
w Solankach - poza poczęstunkiem - po przejeździe odbyły
się także konkursy dla najmłodszych. Nie zabrakło również dopingu WiewiórInki,
która bacznie obserwowała
każdą konkurencję.

RAJD WOKÓŁ GOPŁA

1 maja 85 turystów rowerowych
uczestniczyło w rajdzie małą
pętlą wokół jeziora Gopło. Zobywali punkty na odznakę jubileuszową z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy. Podczas pokonywania
małej pętli jez. Gopło rowerzyści przeprawiali się promem,
obejrzeli 300-letni spichlerz
w Rzeszynku oraz uczestniczyli
w turystycznym posiłku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

ESKAPADA W KRUSZWICY

23 i 24 kwietnia upłynęły w regionie pod znakiem akcji
„Eskapada - poznaj swój region
z przewodnikiem”. Zorganizowano ją także w Kruszwicy.
Dzięki współpracy dyrekcji
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i Nadgoplańskiego
Oddziału PTTK z oferty skorzystało wielu turystów. Do zwiedzania Kruszwicy i jej atrakcji
zaprosił przybyłych Andrzej
Sieradzki, dyrektor NPT. Zaś
po romańskiej kolegiacie, Mysiej Wieży i ekspozycji w nowej
siedzibie NPT oprowadzał ich
Janusz Owczarek, przewodnik
PTTK. Po zwiedzaniu turyści
zaproszeni zostali przez Jarosława Lisieckiego, kierownika
Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK na ognisko.
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SPORT

REMISY UNII I NOTECIANKI
Dwie kolejki rozegrali w ciągu
tygodnia piłkarze trzeciej ligi.
Janikowianie zdobyli punkt.
W czwartej lidze zwycięstwo
odnieśli gracze Cuiavii Inowrocław. Punkt wywalczyli
pakościanie.

Wyniki
Goplania Inowrocław - Zootechnik Kołuda Wielka 2:1, Łukasz
Bartoszkiewicz, Mikołaj Goczkowski - Adrian Turowski, LZS
Kościelec - Szubinianka SISU
Szubin 0:0, Mikrus Szadłowice
- Pałuczanka Żnin 3:0, Leszek
Matyjasik, Kamil Krzewina, samobójcza, Noteć Gębice - Dąb
Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 3:1,
Marcin Jaroszewski, Kajetan Ko-

łacki, Dominik Jelonek - Artur
Zaborowski, Zagłębie Piechcin Dąb BOSiR Barcin 1:0, Paweł
Marciniak, Spójnia Białe Błota Piast Złotniki Kujawskie 6:1,
Oskar Suchodolski 3, Marcin
Czerwiński 2, Bartosz Adamski
- Marcin Kośka, Kujawy Markowice - AF Brzoza 5:1, Borys Klimczewski 2, Wiktor Libera, Mateusz Jabłoński, Dominik Kościelski - Łukasz Żuchowski.

Czołówka tabeli
1. Noteć G. 46 pkt., 2. Zootechnik
41, 3. Pałuczanka 38, 4. Mikrus
32, 5. Goplania 31.
(DM)

wid Deresiewicz, Unia Gniewkowo - Sportis SFC Łochowo
0:6, Michal Kalitta 4, Damian
Stasikowski, Mateusz Zbiranek,
Sparta Brodnica - Notecianka
Pakość 2:2, Maciej Tuptyński,
Dmytro Martyniuk - Łukasz
Gryglewicz, Przemysław Swoj-

nóg, Pogoń Mogilno - Chemik
Moderator Bydgoszcz 0:1, Daniel Włosiński, Wda Świecie - Lider Włocławek 3:2, Chełminianka Chełmno - Kujawianka
Izbica Kujawska 2:1, Lech Rypin
- Start Eco-Pol Pruszcz 1:2, Włocłavia Włocławek - Budowlany

KS Bydgoszcz 2:1, Pomorzanin
Toruń - Unia Solec Kujawski 2:0.
Liderem jest Unia Solec
Kuj. 57 pkt. Wyprzedza Włocłavię 54 i Chemika 50. Notecianka zajmuje dziesiąte miejsce 33, Cuiavia jest dwunasta
28, a Unia G. piętnasta 22. (DM)

FOT. PRZEMYSŁAW STEFAŃSKI

Czwarta liga
Cuiavia Inowrocław - Orlęta
Aleksandrów Kujawski 1:0, Da-

Goplania Inowrocław pokonała Zootechnika Kołuda
Wielka w hicie piłkarskiej
A klasy (grupa druga).

FOT. MARCIN JADZIŃSKI

Trzecia liga (grupa 2)
Unia Janikowo - Stolem Gniewino 0:0, GKS Przodkowo Unia J. 2:1, Kacper Tomczak,
Przemysław Żukowski - Gracjan Goździk, Pogoń Nowe
Skalmierzyce - Zawisza Bydgoszcz 0:3, Pogoń II Szczecin Olimpia Grudziądz 2:0, KP Starogard Gdański - Świt Skolwin
0:1, Polonia Środa Wielkopolski - Kluczevia Stargard 0:2,
Bałtyk Koszalin - Bałtyk Gdynia 2:0, Błękitni Stargard - Sokół Kleczew 1:4, GKS - Kotwica
Kołobrzeg 1:1, Olimpia - Błękitni 3:1, Jarota Jarocin - Pogoń
N.S. 0:3, Kotwica - Pogoń II 1:0,
Zawisza - Bałtyk K. 2:1, Bałtyk
G. - Polonia 4:0, Kluczevia - KP
0:0, Świt - Stolem 2:0.
Na czele jest Olimpia 61
punktów. Druga jest Kotwica 59.
Unia spadła na ósmą lokatę 43.

GRAJĄ W A KLASIE

WYSOKA WYGRANA CUKROWNIKA PUNKT GOPŁA

FOT. ANNA MAJER

Grupa 4
Cukrownik Tuczno - Noteć II Łabiszyn 10:0, Tyberiusz Głogowski 2, Tomasz Kaszubski 2, Mateusz Madej 2, Marcin Dąbrowa 2,
Kajetan Wegner, Damian Zalew-

ski, Unia II Gniewkowo - Olimpia
Dąbrowa 3:2, Mateusz Balik, Tomasz Urbański, Sebastian
Krzysztofiak - Kacper Mazurkiewicz, Marcin Pachla, Orłowianka
Orłowo - LZS Grochowiska
Księże 4:0, Kamil Ugorski 2, Bartłomiej Jędrzejczak 2, Czarni
Wierzchosławice - Sparta Janowiec Wielkopolski 1:1, Karol

Kruszczyński - Miłosz Maciejewski, Snajper Rogowo - LZS Jadowniki 2:2, Adam Podlewski,
Karol Szudarski - Dawid Pawlaczyk, Paweł Szczekot, KS InoTerm Brzoza - Burza Tribo Nowa
Wieś Wielka 7:0, Kacper Matthaus 3, Damian Stafiej, Igor Baturenko, Łukasz Lutowski,
Krzysztof Twardowski.

W tabeli prowadzą KS InoTerm Brzoza i Cukrownik
Tuczno po 31 pkt. Trzecia jest
Orłowianka 30, a czwarta Unia
II Gniewkowo 22.

Grupa 5
Unia II Janikowo - Kujawianka
Strzelno 1:3, Aleks Lament Krystian Piechocki 2, Piotr Konieczka, Unia Leszcze - Kolorowi Krusza Zamkowa 4:1, Mateusz Radkowski, Paweł Dadzibóg, Marcin Grupa, Damian
Krotofil - Andrzej Matusiak, Tarant Wójcin - Iskra Sikorowo
11:0, Mateusz Kuchnicki 2, Piotr
Winiecki 2, Szymon Siwiński 2,
Miłosz Greficz 2, Miłosz Ciesielczyk, Dawid Sokołowski, Wiktor Mochalski, Fregata Polanowice - Promień Szczepanowo
1:0, Damian Czarnecki, Kujawskie Pogranicze Jeziora Wielkie
- Kujawy Kozy 3:0, Patryk Sulanowski, Maciej Kowalski, Dariusz Bajer, Noteć II Gębice Kujawiak Sukowy 4:1, Sebastian Woźniewicz, Piotr Olejniczak, Piotr Pacia, Dominik Niewiadomski - Sebastian Mizera.
Liderem jest Tarant 31 pkt.
Drugie miejsce zajmuje Unia
Leszcze 30, trzecia jest Kujawianka 29, a czwarte KP Jeziora
Wielkie 28.
(DM)

Gopło Kruszwica zobyło punkt
w piłkarskiej piątej lidze (grupie 2). Wysoko przegrali zawodnicy z Kołodziejewa.
Wyniki
Sadownik Waganiec - Gopło Kruszwica 1:1, Piotr Kuliński - Michał
Kruszczyński, Wisła Dobrzyń
nad Wisłą - Piast Kołodziejewo
5:0, Adrian Nowak, Patryk Dudkiewicz, Patryk Olewiński, Bartłomiej Śmigiel, Damian Bukowski, Pogoń II Mogilno - Łokietek
Brześć Kujawski 1:0, Mikołaj Lisek, GKS Baruchowo - Noteć Łabiszyn 4:1, Piotr Kierus 3, Jędrzej

Tomaszewski - Piotr Wnuk, Tłuchowia Tłuchowo - Zdrój Ciechocinek 4:1, Dawid Kieplin 2, Kamil
Nowicki, Adrian Żuchniewicz Daniel Matuszak, LTP Lubanie Kujawiak Instalnova Kruszyn 1:3,
Damian Piernikowski - Piotr
Gląba, Norbert Karasiewicz, Patryk Pietrzak. Mecz Kujawiak Kowal - Mień Lipno został przełożony na 25 maja.

Czołówka tabeli
1. Tłuchowia 59 pkt., 2. Łokietek
52, 3. Noteć Ł. 46, 4. Kujawiak K.
42, 5. Lubienianka 36, 6. Gopło
33, ... 9. Piast K. 31.
(DM)

FOT. KP GOPŁO

Kolejne spotkania rozegrali
piłkarze B klasy. Bardzo skuteczni byli gracze z Tuczna.
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NIEBIESKI BIEG ŚWIADOMOŚCI ELITA SZACHOWA
Kruszwica już od 8 maja będzie areną rozgrywek Indywidualnych Mistrzostw
w Szachach Kobiet i Mężczyzn 2022.

30 kwietnia w Inowrocławiu
- po dwóch latach przerwy odbył się Niebieski Bieg Świadomości. Była to już dziesiąta
edycja inicjatywy Łukasza
Oliwkowskiego, która promuje wiedzę o autyzmie.

FOT. MAGDALENA PINDEL

dali i balonów. Za to przedszkolaki z „Piastusia” przygotowały
setki motyli-masek. Po zakończeniu biegu rozstrzygnięto
konkurs plastyczny.

Piastowski Festiwal Biegowy
Już 7 maja odbędzie się jedna
z najważniejszych imprez sportowych w regionie - Piastowski
Festiwal Biegowy. Obok XIII
edycji Biegu Piastowskiego -

REKLAMA

półmaratonu z Kruszwicy
do Inowrocławia, zaplanowano
biegi na 5 i 10 kilometrów. Start
półmaratonu o godz. 10 w Kruszwicy, a meta na Stadionie
Miejskim w Inowrocławiu.
Biegi na 10 km (start godz. 8.50)
i 5 km (start godz. 9) odbędą się
w Solankach.
Natomiast biegi młodzieżowe odbywają się dziś od godz.
9 w Inowrocławiu.
(DM)

0010497574

POBIEGLI
DO ŁOJEWA

Janikowo, dnia 6 maja 2022 roku
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r.
poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze
zmianami) w związku z uchwałą nr XV/120/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu ewidencyjnego Kołodziejewo centrum, gm. Janikowo.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu ewidencyjnego Kołodziejewo
centrum, gm. Janikowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej
lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym na adres: janikowo@janikowo.com.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20 czerwca 2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. Ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
na piśmie do Urzędu Miejskiego w Janikowie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
janikowo@janikowo.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym
powyżej. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo. Uwagi złożone po upływie
ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JANIKOWO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd
Miejski w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 52 351 44 44). 2. W sprawach z zakresu ochrony danych
osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: – dostępu do treści swoich danych
oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym proﬁlowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

79 zawodników walczyło w II
Nadgoplańskim Biegu Dwóch
Jezior z Kruszwicy do Łojewa.
Biegacze wystartowali spod
Mysiej Wieży. Przebiegli 10-kilometrową trasę aż do mety,
która była w Łojewie.
Zwyciężył pochodzący
z Kruszwicy Sebastian Chmielarz (Chmielarz Team). Drugi
był Błażej Gregor (1. BLWL Inowrocław), a trzeci Marcin Pawłowski (82. BLP Inowrocław).
Wśród kobiet najlepsza
była Angelina Szopa (.SISUOWB Team Inowrocław). Drugie miejsce zajęła Malwina Szymańska, a na trzeciej pozycji
uplasowała się Iga Sieradzka
(obie Rozbiegana Kruszwica).
28 sierpnia odbędzie się
trzecia edycja imprezy. Zawodnicy wystartują w Łojewie, a finiszować będą pod Mysią
Wieżą w Kruszwicy.
(DM)

FOT. UG INOWROCŁAW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część obrębu ewidencyjnego Kołodziejewo centrum, gm. Janikowo.

FOT. PRZEGLĄD

W tym roku wpisowe przeznaczone zostało ponownie
na terapię dzieci z autyzmem,
ale uczestnicy otrzymali również w pakietach plastrony
z motywem biegu.
Motywem przewodnim
tegorocznego biegu były motyle i fragment poezji Wandy
Chotomskiej. Po raz pierwszy ze względu na środowisko - organizatorzy zrezygnowali z me-

SZKOLNE MATY
40 zawodników z ośmiu inowrocławskich szkół średnich
rywalizowało w sali Zespołu
Szkół Budowlanych w Indywidualnych Szachowych Mistrzostwach Młodzieży Szkół
Ponadpodstawowych Powiatu Inowrocławskiego.
W szranki o miano najlepszego
szachisty do rywalizacji z chłopakami stanęło również dziesięć dziewcząt, które bardzo
ambitnie walczyły w każdej
z szachowych partii.
Najlepszym zawodnikiem
pięciogodzinnych zmagań w tej

królewskiej grze został Maciej
Szymaniak z II LO. Srebro wywalczył Wojciech Kosiak z Chemika, a brązem musiał zadowolić się Łukasz Kopczyński też
z Konopy. Kolejne miejsca zajęli: Jakub Tański (ZSB), Paweł
Stasiński i Mikołaj Marek (II LO).
Wyróżniono również Oliwię Piotrowską z I LO - najlepszą dziewczynę.
Czołowi gracze otrzymali
nagrody ufundowane przez
Starostę Inowrocławskiego
Wiesławę Pawłowską. Zawody
sędziował Piotr Czarnolewski.
(SP)

FOT. BUDOWLANKA

Dwie ostatnie edycje z uwagi
na pandemię przyjęły nieco
inną formę, ale wielu uczestników we własnym zakresie organizowało Niebieski Bieg
Świadomości. Do organizatorów docierało bardzo dużo
zdjęć osób biegnących „ku wiedzy o autyzmie”.
- Warto przypomnieć, że
kwiecień jest przypisany temu
biegowi nieprzypadkowo, ponieważ jest to czas propagowania wiedzy o autyzmie na całym świecie. Inowrocławskiej
imprezie biegowej towarzyszyły często spotkania, dyskusje, konferencje i inne akcje
edukacyjne - mówi Łukasz
Oliwkowski, pomysłodawca
i koordynator akcji.
Biegacze ruszyli sprzed
Galerii Solnej w Inowrocławiu.
Po pokonaniu pięciu kilometrów docierali do mety, która
była umiejscowiona na Stadionie Miejskim imienia Inowrocławskich Olimpijczyków.

Zawody wpisują się obchody
600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy, ale jako ciekawostkę warto dodać, iż to
właśnie w legendarnej stolicy
Polski odnaleziono jedne z najstarszych, bo datowane
na XII wiek figury szachowe.
- To dla nas znamienity jubileusz. Czujemy się wyróżnieni, że to właśnie w Kru-

szwicy odbędą się Mistrzostwa
Polski w tej królewskiej dyscyplinie - podkreśla Burmistrz
Kruszwicy Dariusz Witczak.
Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach rozgrywane będą po raz 79. Rekordowa pula turnieju to 350 tys.
zł. Mistrz i mistrzyni otrzymają
po 60 tys. zł. W turnieju weźmie udział 26 osób: 16 mężczyzn i 10 kobiet.
Ponadto w Kruszwicy odbędzie się turniej w szachach
szybkich. Rozgrywki te zaplanowano na 8 maja o godz. 10 w sali
przy ul. Kasprowicza 7.
(DM)
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