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- Kursy zawodowe są ważnym ele-
mentem kształcenia zawodowego, 
gdyż zapewniają rzeczywiste warunki 
pracy naszym uczniom oraz pozwa-
lają im przygotować się do wymagań 
pracodawców i rynku pracy – ocenia 
Starosta Inowrocławski Wiesława 
Pawłowska, która jest wielkim orę-
downikiem podnoszenia kwalifikacji 
przez młodych ludzi. 

W starostwie odbyła się uroczy-
stość wręczenia certyfikatów uczniom, 
którzy zakończyli kursy zawodowe 
w ramach projektu „Twoja wiedza- 
Twoja przyszłość III” realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

- To Wy jesteście prawdziwymi be-
neficjentami tego projektu i cieszę się 

bardzo, że mogliśmy pomóc w realiza-
cji Waszych marzeń - powiedział 
do młodych ludzi Wicestarosta Tadeusz 
Majewski, który wręczał certyfikaty. 

21 uczniów Technikum w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Logistycznych 
w Inowrocławiu i Technikum w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II w Ko-
ścielcu ukończyło kurs obsługi wóz-
ków jezdniowych z bezpieczną wy-

mianą butli oraz nabyło kwalifikacje 
zawodowe w zakresie obsługi wózków 
jezdniowych podnośnikowych. 

Z kolei 9 uczniów Technikum 
w Zespole Szkół Budowlanych im. 
gen. Władysława Sikorskiego w Ino-
wrocławiu otrzymało zaświadczenie 
o ukończeniu kursu koparko-łado-
warki, świadectwo Instytutu Mecha-
nizacji Budownictwa i Górnictwa Skal-

nego oraz książkę operatora, wydaną 
przez Instytut Mechanizacji Budow-
nictwa i Górnictwa Skalnego. 

Wreszcie 17 uczniów Technikum 
w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przy-
rodniczych w Kobylnikach ukończyło 
kurs inseminacji bydła i zdobyło kwali-
fikacje zawodowe inseminatora bydła 
lub kurs kombajnisty i uzyskało kwali-
fikacje zawodowe w zakresie upraw-

nień do obsługi kombajnów zbożowych 
i bezpiecznej pracy tymi maszynami. 

Wszystkie kursy trwały łącznie 
kilkaset godzin, a całkowita wartość 
projektu wyniosła 561 868,80 zł, 
w tym dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego - 477 588,43 zł oraz wkład wła-
sny Powiatu Inowrocławskiego  
84 280,37 zł.

FACHOWCY NA MEDAL
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Kilkudziesięciu młodych mieszkań-
ców Powiatu Inowrocławskiego jest 
od niedawna specjalistami z zakresu 
wózków jezdniowych, koparko-łado-
warek czy pracy na kombajnie. Po-
świadczają to certyfikaty, które otrzy-
mali kilka dni temu.

REKLAMA 0010523275

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

REKLAMA 0010468094

hanna.szoszorowska@polskapress.pl
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NOTEĆ FABRYKA MASZYN 
I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, 

ODLEWNIA ŻELIWA
UL. FABRYCZNA 4, PAKOŚĆ

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
* mechanik urządzeń * operator maszyn CNC 

* elektryk * tokarz 
* oczyszczacz odlewów, rdzeniarz (Panie mile widziane)

CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@notec.com.pl

REKLAMA 0010517100
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„Ożywiamy obrazy II - Oży-
wiamy postaci z historii Po-
wiatu Inowrocławskiego” to 
nazwa wystawy, którą 
od kilku dni podziwiać można 
w Muzeum im. Jana Kaspro-
wicza w Inowrocławiu. 

Pomysłodawcami wystawy 
były dwie powiatowe placówki: 
Młodzieżowy Dom Kultury im. 
Janusza Korczaka i Muzeum im. 
Jana Kasprowicza. - To wspa-
niała wystawa. Jestem pełna 
podziwu dla pomysłowości i in-
wencji wszystkich zaangażowa-

nych, a zwłaszcza dla młodych 
aktorów - powiedziała podczas 
otwarcia Starosta Inowrocław-
ski Wiesława Pawłowska, która 
patronuje wydarzeniu. 

Kilkanaście dziewcząt 
i chłopców wcieliło się w postaci 
ważne dla Powiatu Inowrocław-
skiego, poczynając od księcia  
Kazimierza i królowej Jadwigi, 
przez Napoleona, Michała 
Levy’ego, Józefę z Kloftów po Pa-
puszę i Aleksandrę Cofta-Bro-
niewską - niejako ożywiając je. 

W otwarciu wystawy 
wzięły udział dzieci ucharakte-

ryzowane tak, jak podczas po-
wstawania zdjęć, ich rodziny, 
zaangażowani w projekt pra-
cownicy muzeum i MDK oraz 
wielu gości. Można było skosz-
tować pysznego tortu oraz 
otrzymać katalog wystawy ze 
szczegółowym opisem. 

Część wystawy można 
oglądać nawet nie wchodząc 
do placówki przy ul. Solankowej 
33. Wystawa prezentowana jest 
bowiem na parkanie instytucji. 
Zapraszamy jednak do wejścia 
do muzeum i zapoznania się 
z całością. Naprawdę warto!

OBRAZY JAK ŻYWE
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AD BONUM HOMINIS 

Ośrodek Wspierania Dziecka 
i Rodziny otrzymał tytuł „Ad 
Bonum Hominis” (dla dobra 

człowieka) podczas niedawnej 
uroczystości w Toruniu. Wy-
różnienia wręczono 48 pla-

cówkom z całego wojewódz-
twa, które działają na rzecz ro-
dziny i osób bezdomnych. „Je-
steście znakiem nadziei w na-
szych czasach” – te słowa pa-
pieża Jana Pawła II znajdują 

się na dyplomie, który odbie-
rał dyrektor nagrodzonego 

ośrodka Romuald Jaskólski. 
 

CIEKAWY KONCERT 

„Od rapu do musicalu” to na-
zwa koncertu, który odbył się 
kilka dni temu w inowrocław-

skich Solankach. Wystąpili 
uczniowie i przyjaciele III Li-

ceum Ogólnokształcącego im. 
Królowej Jadwigi. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem 

sprawowała Starosta Inowro-
cławski Wiesława Pawłowska. 

 

KRÓLEWSKA INSCENIZACJA 
W inowrocławskich Solankach 
odbyło się Święto Królowej Ja-

dwigi. Były pokazy średnio-
wiecznego rzemiosła i walki 
rycerskie. Pojawił się też or-
szak Królowej Jadwigi, który 

tworzyły uczennice III Liceum 
Ogólnokształcącego. Współor-
ganizatorem wydarzenia był 

Powiat Inowrocławski.

                          KRÓTKO

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

100-lecie posługi w Inowro-
cławiu świętowały Siostry Do-
minikanki. Z tej okazji w ko-
ściele pw. Zwiastowania NMP 
odprawiona została msza św., 
w której udział wzięli m.in. 
Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska wraz 
z Członkiem Zarządu Po-
wiatu Jackiem Nijakiem, 
radni powiatowi, licznie za-
proszeni goście i mieszkańcy. 

Na ręce przełożonej - Siostry 
Tymony - Starosta złożyła  
list gratulacyjny, upominek 
i kwiaty. - W imieniu społecz-
ności oraz władz samorządo-

wych Powiatu Inowrocław-
skiego dziękuję za odpowie-
dzialną pracę apostolską i tro-
skę o relację z Bogiem. Doce-
niam też wytrwałą pracę wy-
chowawczą i katechizacyjną 
wśród dzieci i młodzieży oraz 
działalność charytatywną skie-
rowaną do osób najbardziej po-
trzebujących, często ubogich 
i chorych - czytamy w liście. 

Na terenie naszej parafii 
mieszkają i pracują Siostry Domi-
nikanki. Obecnie cztery siostry: 
s. Tymona, s. Damaris, s. Fidelis 
oraz s. Karmela katechizują 
w trzech szkołach podstawo-
wych: SP 2, SP 6 i SP 16. 

Do Inowrocławia siostry 
przyjechały z Gniezna w 1922 r. 
Zostały zaproszone przez ówcze-
snego proboszcza parafii pw. 
Zwiastowania NMP, Ks. Kan. Sta-
nisława Kubskiego, który w 1999 
r. został beatyfikowany w gronie 
108 męczenników II wojny świa-
towej. Zamieszkały w domu pa-
rafialnym przy ul. Toruńskiej 17 
(obecnie po zmianie numeracji 
jest to nr 24).  

Od początku podjęły pracę 
wychowawczą i katechetyczną 
wśród dzieci i młodzieży a także 
charytatywną (wśród chorych 
w domach), prowadziły też 
kursy robót ręcznych.
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JUBILEUSZ DOMINIKANEK

Uroczystości z okazji  30-lecia 
Nadgoplańskiego Parku Tysiąc-
lecia odbyły się w Kruszwicy. 

Były opowieści o przyrodzie, 
koncert smyczkowy oraz pre-
zenty, m.in. od Powiatu Ino-
wrocławskiego zestaw eduka-
cyjny do segregacji odpadów, 
który odbierał dyrektor NPT 
Andrzej Sieradzki. 

W uroczystości brali udział 
m.in. Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska oraz człon-
kowie Zarządu Powiatu Włodzi-
mierz Figas i Jacek Zalesiak. 

Starosta podkreśliła, że 
trudno przejść obojętnie wobec 
dziedzictwa naturalnego i kul-
turowego tego regionu, tak sil-
nie związanego z początkami 
państwa polskiego. 

- Ziemia ta ma szczęście 
do dobrych gospodarzy. Przez 
lata, dzięki troskliwej opiece, jest 
ona należycie chroniona i pielę-
gnowana. Park odgrywa donio-
słą rolę edukacyjną, stając się 
miejscem spotkania młodzieży 
z bogactwem przyrodniczym 
i kulturowym regionu – powie-
działa Wiesława Pawłowska.

NADGOPLAŃSKIE  
URODZINY
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Uroczystość z okazji 100-le-
cia jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej odbyła się 
w Jacewie. Brała w niej 
udział Starosta Inowrocław-
ski Wiesława Pawłowska. 

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą, a później był stra-
żacki apel. Starosta, oprócz ży-
czeń, przywiozła strażakom 
cenny podarunek w postaci 
sprzętu komputerowego. 

- Dzięki takim ludziom, 
którzy swoją postawą potrafią 
dać dowód męstwa, system 

ochrony przeciwpożarowej 
działa sprawnie, a pozostający 
pod jego opieką mieszkańcy 
mogą czuć się bezpiecznie 
i spać spokojnie – mówiła pod-
czas uroczystości Starosta 
WiesławaPawłowska. 

OSP w Jacewie działa 
od 1922 roku. Pierwszy obiekt 
zlokalizowany był na tzw. gę-
sim rynku. W 1936 r. ochotnicy 
przenieśli remizę w kolejne 
miejsce zlokalizowane przy  
obecnej ul. Świerkowej, gdzie 
w 2011 r. został postawiony 
nowy budynek.
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STO LAT STRAŻAKÓW
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Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska 
odebrała kilka dni temu 
statuetkę za zajęcie przez 
Powiat Inowrocławski 7. 
miejsca w Polsce w ran-
kingu zorganizowanym 
przez Związek Powiatów 
Polskich.

Co roku jury konkursu orga-
nizowanego przez Związek 
wskazuje najlepsze, najbar-
dziej rozwojowe samorządy. 
Powiat Inowrocławski zajął 
w  swojej kategorii - powia-

tów powyżej 120 tysięcy 
mieszkańców - wysokie 7. 
miejsce w Polsce, uzyskując 
59 890 punktów. 

- Zajęcie wysokiego miej-
sca w  rankingu bardzo cie-
szy i  jest w  dużej mierze 
efektem skutecznej strategii 
pozyskiwania środków finan-
sowych oraz udanej i  owoc-
nej współpracy z  gminami 
Powiatu Inowrocławskiego. 
Jury brało pod uwagę szero-
ki zakres tematyczny, a nasz 
dobry wynik to  efekt speł-
nienia większości kryte-
riów - powiedziała starosta 
Wiesława Pawłowska, która 

odebrała wyróżnienie pod-
czas XXVIII Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Powiatów 
Polskich w Mikołajkach.

W  corocznym rankingu 
eksperci przyznają punkty 
w  ramach wielu kryteriów 
ujętych w  dziesięciu gru-
pach tematycznych, takich 
jak: działania proinwe-
stycyjne i  prorozwojowe; 
rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jed-
nostki samorządu terytorial-
nego; rozwój społeczeństwa 
informacyjnego; rozwój spo-
łeczeństwa obywatelskie-

go; umacnianie systemów 
zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji; promocja 
rozwiązań z  zakresu ochro-

ny zdrowia i  pomocy spo-
łecznej; wspieranie działań 
na  rzecz gospodarki ryn-
kowej; promocja rozwiązań 

ekoenergetycznych i  pro-
ekologicznych; współpraca 
krajowa i międzynarodowa; 
działania promocyjne.

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i znaj-
dujący się w jego struktu-
rach Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, a także Ko-
menda Powiatowa Policji 
we współpracy z Galerią 
Solną podjęli współpracę 
w celu wsparcia młodych 
ludzi w sytuacji braku 
poczucia bezpieczeństwa 
i niepewności.

- Czas pandemii pokazał, jak 
ogromne koszty lockdawnu 
poniosły dzieci. Od  ubie-
głego roku obserwujemy, 
że  coraz więcej młodych 
osób ma obniżony nastrój. 
Nasilają się zachowania 
agresywne, autodestrukcyj-
ne. Niepokojąco dużo dzieci 
podjęło próby samobójcze 
lub dręczą je myśli suicy-
dalne. To  spowodowało, 
że postanowiliśmy młodym 
oddać głos – mówi dyrektor 

PCPR Alicja Aleksander.
Projekt „Nasz Głos - Je-

stem, Kocham, Ufam, Czu-
ję” był okazją do  wyraże-
nia przez młodych swoich 
trosk, potrzeb i  oczekiwań 
od  świata dorosłych po-
przez udział w warsztatach 
artystycznych graffiti, czego 
efektem  jest powstały mu-
ral przy Galerii Solnej. 

Uczniowie szkół powiato-
wych wzięli również udział 
w  sesji zdjęciowej oraz od-
dali swój głos do  mikrofo-
nu. Projekt został utrwalony 
na  filmie, do  którego pod-
kład muzyczny stworzyły 
dzieci, uczestnicy warszta-
tów z beatboxu.

Projekt zakończył się 
happeningiem, w  któ-
rym głównymi bohate-
rami byli młodzi ludzie. 
Otwarto ekspozycję prac 
wyłonionych w  konkursie 
plastycznym oraz portre-
tów młodych ludzi biorą-
cych udział w  zdarzeniu.  
Ponadto uczniowie odczyta-

li list do dorosłych, w któ-
rym nagłośnili to, co czują, 
o  czym myślą, z  czym się 
zmagają. Happening cieszył 
się ogromnym zaintereso-
waniem nie tylko młodzie-
ży, ale również dorosłych. 

Projekt zakończyła kon-
ferencja pod patronatem 
Starosty Inowrocławskiego 
Wiesławy Pawłowskiej. Pod-
czas spotkania odbyła się 
projekcja filmu „Nasz Głos”, 
a  uczniowie odczytali list 
skierowany do  rodziców 
i  nauczycieli. - Zaprezento-
wany film, jak i  list  wzru-
szył wielu uczestników – 
przyznaje Alicja Aleksander.

Konferencję wzbogaciły 
wykłady „Usłyszeć dzieci” 
oraz „Technologie cyfro-
we a  zaburzenia rozwoju 
i  edukacji dzieci”, któ-
re prowadził dr hab. prof. 
Mariusz Jędrzejko oraz 
Agnieszka Taper, socjolog, 
autorka wielu publikacji na-
ukowych i  opracowań edu-
kacyjnych.

Obiekt, o którym pisze-
my dzisiaj, chyba nie ma 
w języku polskim tylko 
jednej, właściwej nazwy. 
W jego opisach znajduje-
my określenia: wskaźnik, 
kiosk meteorologiczny, 
barometr solankowy, 
szafka meteorologiczna, 
stacja pogodowa. W języ-
ku niemieckim to wetter-
saule, czyli słup - kolumna 
pogodowa.

Inowrocławska zabytkowa 
stacja pogodowa znajduje 
się w Solankach, w rejonie 
wejścia do parku i przypo-
mina niewielką jasnozieloną 
wieżyczkę. Za  przeszklo-
nymi drzwiczkami kryją się 
barometr, termometr, a  ze-
staw przyrządów do  ob-
serwacji pogody uzupełnia 
wieńczący ją wiatrowskaz.  

Urządzenia takie pojawiły 
się w  europejskich i  ame-
rykańskich miastach pod 
koniec XIX wieku. Bardzo 
często można było je spo-
tkać w  miejscowościach 
turystycznych i  uzdrowi-
skowych.

Zabytek solankowy wy-
produkowała hamburska 
firma Annocent-Uhr-Actien-
-Gesellschaft, funkcjonu-
jąca w  latach 1884-1895. 
Zachowane w  Solankach 
żeliwne dzieło tej firmy re-
prezentuje bardzo popular-
ny model stacji pogodowej. 
Około 1890 r. był on obecny 
w  aż 400 miastach ówcze-
snych Niemiec. Na ziemiach 
dzisiejszej Polski identycz-

ne kolumny pogodowe za-
chowały się w  Trzebnicy, 
Oławie, Międzyzdrojach, 
Goczałkowic ach-Zdroju. 
Obiekty te wyróżnia boga-
ty wystrój. Cztery, umiesz-
czone pod daszkiem, tym-
panony zdobią wizerunki 
zwierząt, będących symbo-
licznym przedstawieniem 
podziału doby: poranek – 
kogut, dzień - pszczoły wo-
kół ula, wieczór – nietoperz, 
noc – sowa.

Kolumny pogodowe peł-
niły na przełomie XIX i XX 
wieku funkcję dzisiejszych 
infokiosków. Obok informa-
cji pogodowych, można było 
tam znaleźć zegar podający 
lokalny czas i  datę, poznać 
godziny wschodu i zachodu 
Słońca i  Księżyca, rozkład 
jazdy pociągów i  tramwa-
jów, podstawowe informacje 
o mieście i lokalne reklamy. 
Kres tej formie przekazywa-
nia informacji przyniosło 
dopiero radio.

Inowrocławska zabytkowa 
stacja meteorologiczna kryje 
pewną tajemnicę. Oglądając 
pocztówki z  przełomu XIX 
i  XX wieku, zauważamy ją 
wcale nie w Solankach, lecz 
w  sąsiedztwie poczty przy 
ul. Królowej Jadwigi, w cen-

tralnym punkcie miasta. Stoi
tam jeszcze w latach 20. XX
wieku, lecz nagle znika. Od-
najdujemy ją m.in. na foto-
grafii z 1933 r. w Solankach, 
przed wejściem do  głów-
nego gmachu uzdrowi-
ska, a  więc nadal w  miej-
scu innym niż dzisiejsze.
Na  pocztówkach z  czasów 
II wojny światowej solan-
kowy barometr ponownie
znika. Prawdopodobnie jako
przestarzały element uzdro-
wiskowej infrastruktury 
zostaje przesunięty na ubo-
cze, w miejsce, gdzie może-
my oglądać go dzisiaj.

W  2012 r. zabytek prze-
szedł konserwację przywra-
cającą mu pierwotną kolo-
rystykę, wiatrowskaz i różę 
wiatrów. Z  pierwotnego 
meteorologicznego wypo-
sażenia nie zachował się ża-
den element, na co wpływ
miały jego wielokrotne 
przeprowadzki.  

Przechodząc obok ponad 
stuletniej inowrocławskiej
stacji pogodowej, tak jak 
dawni mieszkańcy i  ku-
racjusze, zatrzymajmy
się na  chwilę, spójrzmy
na  barometr, może i  dla
nas jego wskazówka wska-
zuje pogodę.

To był ich głos Poznaj Powiat. Bądź aktywny 

Gdzie ten wiatr, czyli o stacji meteo

Powiat Inowrocławski 
w krajowej czołówce 

FOT. STAROSTWO POWIATOWE
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Sołectwa Góra, Krusza 
Duchowna i Zamkowa, 
Pławin, Radłówek, Trza-
ski i Żalinowo zmierzą się 
w wielkim finale Sołtysia-
dy, który 20 sierpnia br. 
zostanie rozegrany w Pła-
winie podczas Dożynek 
Gminnych. 

Dwie brakujące do  pełnej 
puli finałowych uczestników 
drużyny zostały wyłonione 
podczas sobotniej rywaliza-
cji, która odbyła się na boisku 
sportowym w Trzaskach.

W trzecim półfinale zmie-
rzyły się sołectwa: Góra, Ja-
cewo, Komaszyce, Latkowo, 
Olszewice, Słońsko i  Trza-
ski. Pośród konkurencyj-
nych nowości zadebiutował 
wyścig w  taczkach ze zbie-
raniem cebuli i  iście kel-
nerskim kunsztem przesta-
wiania kubka napełnionego 
wodą oraz wbijanie gwoździ 
w  drewniany klocek przy 
pomocy dziesięciu uderzeń 
młotka. Tradycyjnie wiel-
kie emocje wyzwalał, koń-

czący każdy z  półfinałów 
konkurs przeciągania liny. 
Nie mniejsze były też przy 
poszukiwaniu jaj w  stogu 
słomy i  układaniu hasła 
z  rozsypanych sylab i  liter 
umocowanych na  plecach 
zawodników. Podczas zawo-
dów nie mogło zabraknąć 
tradycyjnej potyczki kuli-
narnej o  najsmaczniejsze 
ciasto drożdżowe. Tu swo-
ich faworytów wskazywała 
sołtysiadowa komisja.

Ostatecznie, po  przepro-
wadzeniu dziewięciu kon-
kurencji oraz emocjonującej 
dogrywce, awans do  fina-
łu uzyskały sołectwa Góra 
i Trzaski.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1.  Góra  - 57 p.
2.  Trzaski  - 46 p. (+ 5)
3.  Słońsko  - 46 p. (+ 2)
4.  Komaszyce  - 45 p.
5.  Olszewice  - 44 p.
6.  Latkowo  - 41 p.
7.  Jacewo  - 29 p.

Po  skończeniu rywaliza-
cji dyplomy uczestnictwa 
i  upominki najlepiej punk-

tującym sołectwom, gratu-
lując i stając do grupowych 
zdjęć, wręczyli: Tadeusz 
Kacprzak - Wójt Gminy Ino-
wrocław, Krzysztof Kołtuń-
ski - Przewodniczący Rady 
Gminy, Magdalena Dąbrow-
ska - Zastępca Wójta oraz 
Grażyna Zaręba - Sekretarz 
Gminy.

Podczas trzeciego półfi-
nału nie zabrakło animacji 
dla najmłodszych i  gril-
lowanych kiełbasek dla 
wszystkich odwiedzających 
boisko w  Trzaskach. Gdy 
już opadły sołtysiadowe 
emocje, kto tylko zechciał 

mógł przyłączyć się do  za-
bawy tanecznej. O  ten 
punkt sobotniego spotkania 
zadbał sołtys sołectwa Trza-
ski - Rafał Wyciszkiewicz.

Trzy półfinały prze-
chodzą powoli do  histo-
rii. W  sumie spotkało się 
w nich ponad 150 zawodni-
ków z 21 sołectw. Nie zabra-
kło też dużej grupy kibiców 
i  stworzonej przez wszyst-
kich świetnej atmosfery 
godnej gminnego święta.

Dziękujemy Państwu ser-
decznie. Do  zobaczenia 
w wielkim finale, w roli ki-
biców i w roli zawodników.

„Zielone Szkoły”
W poniedziałek,  
13 czerwca br. zakończył 
się cykl spotkań dla 
dzieci i młodzieży, 
realizowanych w ramach 
projektu „Zielone Szkoły”.

Przez sześć dni na  terenie 
ośrodka sportowo-rekre-
acyjnego w Łojewie ucznio-
wie podstawówek z  te-
renu Gminy Inowrocław 
uczestniczyli w  warszta-
tach ekologicznych obej-

mujących tematy związane  
z  ochroną środowiska, 
recyklingiem i  czystym 

powietrzem. Dzieci przy-
pominały sobie najważniej-
sze kwestie, m.in. podczas 
takich zabaw jak „prawda 
- fałsz”, czy „głuchy tele-
fon”. Dzięki pracy zespo-
łowej uczniowie każdej ze 
szkół stworzyli również  
własnego lapbooka prezen-
tującego zagadnienia ekolo-
giczne.

Druga część spotkań 
miała bardziej sportowy 
charakter. Nad jeziorem 
przeprowadzono zabawy 
i  gry integracyjno-aktywi-
zujące. Dzieci bawiły się 
grając w  piłkę, badminto-

na, a także w wiele innych 
gier zręcznościowych przy 
wykorzystaniu sprzętu 
sportowo-rekreacyjnego. 
W każdej z grup najwięcej 
emocji pojawiało się przy 
drużynowym przeciąganiu 
liny. Najmłodsi natomiast 
korzystali z zabaw małymi 
i  dużymi bańkami mydla-
nymi.

Zmęczeni, ale zadowole-
ni uczestnicy mieli również 
czas wolny na odpoczynek. 
Lody, gofry i  wata cukro-
wa stanowiły dopełnienie 
tak aktywnie spędzonego  
czasu.

100 lat OSP Jacewo
W sobotę, 11 czerwca br. 
jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jace-
wie obchodziła 100-le-
cie istnienia.

Z okazji tak wyjątkowego 
jubileuszu na placu przed 
remizą OSP odbył się uro-
czysty apel strażacki oraz 
okolicznościowa zbiórka 
pododdziałów. Wcześniej, 
polową mszę świętą w in-
tencji strażaków odprawił 
ks. prałat Leszek Kaczma-

rek - proboszcz parafii pw. 
Zwiastowania Najświęt-
szej Maryi Pannie w  Ino-
wrocławiu.

Podczas uroczystości, 
w  której uczestniczył 
m.in. Tadeusz Kacprzak - 
Wójt Gminy Inowrocław, 
OSP w  Jacewie otrzyma-
ła - ufundowany przez 
społeczeństwo - nowy 
sztandar. Setna rocznica 
była też dobrą sposobno-
ścią do wręczenia medali 
i  odznaczeń dla druhów 
sędziwej jubilatki.

Znamy wszystkich finalistów Sołtysiady
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W inowrocławskiej Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
odbył się pożegnalny 
mecz Krzysztofa Szu-
bargi. Było to niezwykłe 
wydarzenie, które zgro-
madziło kibiców nie tylko 
z Inowrocławia,  
ale i z całej Polski. 

Zdecydowanie można po-
wiedzieć, że  było to  jedno 
z  najbardziej ekscytują-
cych wydarzeń sportowych 
w  ostatnim czasie, w  na-
szym mieście. Przed rozpo-
częciem meczu Krzysztof 
Szubarga odebrał szereg 
podziękowań, m.in. od Pre-
zydenta Miasta Inowrocła-
wia Ryszarda Brejzy, któ-
ry w imieniu swoim oraz 
mieszkańców Inowrocławia 
złożył koszykarzowi życze-
nia i przekazał kryształową  
piłkę.

Krzysztof Szubarga, 
najlepszy inowrocławski 
koszykarz, wychowanek 
Noteci, obecnie związany 
z  zespołem Asseco Arka 
Gdynia. Reprezentował 

Polskę aż 59 razy, zdobył 
m.in. Superpuchar Polski 
oraz tytuł Mistrza Polski. 
W  swojej karierze roze-
grał 387 meczów w  Pol-
skiej Lidze Koszykówki. 
W  pożegnalnym meczu 
rozgrywanym w  inowro-
cławskiej hali, obok Szu-
bargi, wystąpili m.in. To-
masz Mrożek, Olek Filipiak 
oraz Bartosz Wołoszyn. 
Koszykarz zagrał pierwszą 
połowę w  barwach Note-
ci, a  drugą jako zawodnik 
Reszty Polski. Mecz Noteć 
vs. Reszta Polski zakończył 
się zwycięstwem drużyny 
Reszty Polski, wynikiem 
112:72. W  przerwie meczu 
odbyła się licytacja koszul-
ki koszykarza, która zosta-
ła wylicytowana za  kwotę 
4 200 zł. Środki zostaną 
przeznaczone na  leczenie 
inowrocławskiego olimpij-
czyka, Edmunda Borow-
skiego.

- Nie mówię do  widze-
nia, bo  przy koszykówce 
zostaję, mówię do zobacze-
nia - powiedział na  koniec 
pięknej kariery Krzysztof 
Szubarga.

Święto Królowej Jadwigi

W niedzielne popołu-
dnie, 12 czerwca, w Par-
ku Solankowym odbyły 
się obchody Święta Kró-
lowej Jadwigi, podczas 
których zgromadzona 
publiczność mogła 
przenieść się do epoki 
średniowiecza. 

To wszystko za sprawą 
wyreżyserowanej przez 
Pawła Lewartowskie-
go – nauczyciela historii 
i odegranej przez uczniów 
III Liceum Ogólnokształ-
cącego inscenizacji koro-
nacji Jadwigi na  królową 
Polski, a  także dzięki po-
kazom średniowiecznych 
walk rycerskich, prezen-

tacji strojów z epoki oraz 
warsztatom i  pokazom 
rzemiosł.

- Dziękuję dyrekcji, 
nauczycielom, a przede 
wszystkim młodzieży z III 
LO za przygotowanie tego 
wspaniałego widowiska 
– mówi Prezydent Mia-
sta Inowrocławia Ryszard 
Brejza.

Za-OFMOD-dęcie
11 czerwca br. w Parku 
Solankowym, po pan-
demicznej przerwie 
ponownie, pojawiły się 
orkiestry dęte. 

Wydarzenie „za-OFMOD-
-dęcie” rozpoczęło się 

przemarszem uliczka-
mi parku, spod pomnika 
„Pawia” do  muszli kon-
certowej, gdzie widzowie 
wysłuchali największych 
przebojów w  wykona-
niu: Orkiestry OSP Nada-
rzyn pod dyrekcją Miro-
sława Chilmanowicza, 

Harcerskiej Orkiestry  
Dętej z  Tczewa pod dy-
rekcją Magdaleny Ku-
bickiej-Netki oraz Mło-
dzieżowej Orkiestry 
Dętej „Brestivia” z  Brze-
ścia Kujawskiego pod  
dyrekcją Michała Bagiń-
skiego.

Pożegnalny mecz Krzysztofa Szubargi

FOT. MIASTO INOWROCŁAW
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Dnia 14 maja 2022 r. 
odbyło się sprzątanie 
świata miejscowości 
Pęchowa, zakończone 
ogniskiem.
Sołtys wraz Radą Sołec-
ką pragnie podziękować 
za  organizacje wszystkim 
osobom, które w  jakikol-
wiek sposób zaangażowa-
ły się w  tę akcję, również 
sponsorom. Wiem, ile tru-
du każdy poniósł, ale uda-
ło się. Pomimo zmiennej 
pogody frekwencja dopi-
sała. Dziękuję również ro-
dzicom, dziadkom, które 
uczą własnym przykła-
dem dbania o środowisko. 
Pragnę każdemu z osobna 
serdecznie podziękować 
i do następnego razu!

Z wyrazami szacunku
Sołtys Pechowa 

Iwona Ciupak

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

MAŁGORZATA STARSZAK-LACH

27.05.2022 r. w Przed-
szkolu Publicznym Kuja-
wiaczek odbył się Dzień 
Rodziny – czyli wydarze-
nie, którego celem było 
świętowanie Dnia Mamy 
i Taty.

Dzieci z  każdej grupy wie-
kowej zaprezentowały pro-
gramy artystyczne, które 
sumiennie ćwiczyły wraz 
z  nauczycielkami od  wie-
lu, wielu dni. Nie zabrakło 
wierszy, piosenek, tańców 
oraz laurek i  upominków 
dla ukochanych rodziców. 

Po  występach wszyst-
kie rodziny wzięły udział 
w  zabawach zorganizo-
wanych przez wycho-

wawczynie. Każdy miał 
szansę podziwiać swoje 
dziecko w  tanecznym po-
kazie Zumby prowadzonym 
przez instruktora, pana 
Macieja Łobodę. Nie za-
brakło również słodkiego 
poczęstunku, którego or-

ganizatorkami były nasze
niezawodne, przedszkolne
mamusie. 

Serdecznie dziękujemy
rodzicom za  poświęcony 
czas, przybycie i  aktywne 
uczestnictwo w  wydarze-
niu. 

Pod hasłem „Uśmiech 
dziecka jest tańszy 
od prądu, a daje więcej 
światła” dnia 4.06.2022 r. 
w Łącku przez GLKS Piast 
Złotniki Kujawskie przy 
współpracy z Przystanią 
Żeglarską YKP Inowro-
cław został zorganizowa-
ny Dzień Dziecka. 

Imprezę otworzył Wiceko-
mandor Mariusz Włodar-
czak, uroczystym apelem 
z  wciągnięciem bandery 
na  maszt. Na  dzieciaków 
czekało mnóstwo atrakcji: 
dmuchańce, rejs żaglów-
ką i  motorówką, konkursy 
sportowe, malowanie twa-
rzy, pokazy WOPR i  Straży 
Pożarnej, tatuaże z  war-
koczykami i  wiele innych. 
Na  uczestników czeka-
ła grochówka, kiełbaska 
z  grilla , słodycze, wata 
cukrowa, popcorn, napoje, 
lody. Można było posłuchać 
wywiadu Maćka Mysiaka 
obecnego zawodnika Unii 
Janikowo grającego w  ta-
kich klubach jak (Wisła Kra-

ków, GKS Katowice, Pogoń 
Szczecin, Lechia Gdańsk). 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się motocykle za-
prezentowane przez Bart-
ka Nowaka (żużel), Kuby 
Wojciechowskiego(super 
moto), a  najwięcej fraj-
dy sprawiło ich odpalenie. 
Uroczystości przyglądali 
się: Starosta Inowrocław-
ski Wiesława Pawłowska, 
Radni Powiatowi: Feliks 
Kryszak, Jacek Rosa, Radni 
Gminy Złotniki Kujawskie: 
Waldemar Kubiak, Sławo-
mir Jurek, Tomasz Obiała. 
Nowy Zarząd GLKS Piast 
Złotniki Kujawskie w  skła-
dzie (Tomasz Rosiński, Łu-
kasz Ziółkowski, Mateusz 
Biernacki, Łukasz Kobus, 
Maciej Woźniak, Michał Ba-
ranowski, Kacper Dragon, 
Remigiusz Lewicki, Jan Mi-
chalski, Sławomir Kacpro-
wicz) dziękują wszystkim, 
którzy swoją życzliwością 
przyczynili się do  organi-
zacji obchodów Dnia Dziec-
ka, a  w  szczególności: 
Staroście Powiatu Inowro-
cławskiego Wiesławie Paw-
łowskiej za  ufundowanie 

gastronomii, Wojewodzie 
Kujawsko-Pomorskiemu 
Mikołajowi Bogdanowiczo-
wi za  ufundowanie nagród 
rzeczowych, Łukaszowi 
Kobus, firmie :Remar, Eco-
matys, Karo, Malibu, Fellox, 
Iwmar, Magdom Bis, Market 
Eska, Romax, Bosta, Lenix, 
Monter, Rembud, Pizsernia. 

Zarząd GLKS Piast in-
formuje, że  w  niedługim 
czasie rozpoczną się zapisy 
do  drużyn w  kategoriach 
wiekowych:

• Żak 8-9 lat
• Młodzik 10-12 lat
• Trampkarz 13-14 lat
• Junior 15-16 lat
Wszystkich chętnych za-

praszamy do  wstąpienia 
w  nasze szeregi i  zachęca-
my do śledzenia nas na Fa-
cebooku.

Więcej zdjęć z imprezy :
https://zlotnikikujawskie.

pl/aktualnosci/dzien-dziec-
ka-z-glks-piast-zlotniki-ku-
jawskie.html

Ze sportowym pozdrowie-
niem

Zarząd GLK Piast Złotniki 
Kujawskie

Red. T. Obiała

Dzień RodzinyDzień Dziecka
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* godz. 14.00
Msza Święta w kościele pw. Andrzeja Boboli
i św. Antoniego z Padwy w Złotnikach Kujawskich

* godz. 15.30
stadion OSiR Złotniki Kujawskie:
uroczysty apel strażacki, wręczenie odznaczeń,
uhonorowanie rodzin osób, które otrzymały
tytuł " Zasłużony dla Gminy Złotniki Kujawskie"

* ATRAKCJE:

-  Konkursy kulinarne i sprawnościowe dla gmin  
organizowane przez LGD Czarnoziem na Soli i OSiR  
w Złotnikach Kujawskich

- Występ Orkiestry OSP Nakło
- Koncert zespołów Złotniczanki oraz Złoty Wiek, Dj
- Degustacja dań tradycyjnych  
przygotowanych przez KGW
- Animacje dla dzieci
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Dnia 5 czerwca 2022 
Sołectwo w Ludzisko 
z okazji Dnia Dziecka 
przygotowało mnóstwo 
atrakcji dla dzieci. 

Najmłodsi mogli skorzy-
stać z  dmuchanych placów 
zabaw, z  animacji, które 
poprowadzili animato-
rzy z  Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Jani-
kowie, z  darmowej waty, 

popcornu, warkoczyków, 
tatuaży oraz z  zabaw 
z Klaunem. 

Pogoda dopisała, więc 
było dużo uśmiechu na 
twarzy: )

Piknik Międzypokoleniowy
Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Janiko-
wie miał przyjemność 
uczestniczyć w Pikniku 
Międzypokoleniowym 
organizowanym przez 
Dzienny Dom Senior 
Janikowo. 

Uśmiechnięte twarze 
można zobaczyć na załączo-
nych zdjęciach.

PSI KADR

Jeśli jesteś mieszkańcem 
Gminy Janikowo i nie 
wyobrażasz sobie życia 
bez swojego pupila - zgłoś 
się do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jani-
kowie. 

Wyślij nam jedną, najbardziej 
wyjątkową fotografię swojego 
pieska, przedstawiającą zami-
łowanie do  kultury (np. pies 
przy książce, pies w  okula-
rach, itp.), a  my zamieścimy 
ją na  wystawie planowanej 
z okazji Dnia Psa! 

Fotografie prosimy przesy-
łać na adres e-mailowy: kon-
takt@mgok.janikowo.com.
pl z  dopiskiem PSI KADR! 
Wystawa odbędzie się 1 lipca 
2022 i  do  tego dnia można 
przynosić karmę oraz smako-
łyki dla potrzebujących psów.

Dzień Dziecka w Ludzisku

FOT. NADESŁANE
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www.pakosc.pl GMINA PAKOŚĆ

„Odą do Zygmunta” 
- piosenką specjalnie 
skomponowaną dla bur-
mistrza Zygmunta Gronia 
rozpoczęła i zakończyła 
się VI biesiada śląskich 
szlagierów „U Zygmunta 
w Pakości”.

W sobotnie popołudnie plac 
przy Centrum Informacji 
Turystycznej wypełnił się 
miłośnikami śląskich szla-
gierów. Piękna pogoda, re-
welacyjnie dobrany humor 

prowadzących - Andrzeja 
Miś i Eugeniusza Wita Geno, 
dobra muzyka oraz profe-
sjonalizm artystów spra-
wiły, iż publiczność fanta-
stycznie się bawiła.

Na scenie pojawiło się 
aż 12 wykonawców, któ-
rzy znani są ze śląskich list 
prze bojów: Teresa Waler-
jań ska, Danuta Wiśniew-
ska Damian Holecki, Duo 
Fenix Dwa Fyniki, Paweł 
Siluk Steiner, Bog dan 
Szymań czak, Adi, Bał kan 
Express, Tomasz Calicki, 
Blue Party, Ryszard Sawic-

ki, a także wykonawca po-
chodzący z Pakości Karol 
Kawka.

Podczas biesiady miała 
miejsce premiera nowego 
utworu Damiana Holec-
kiego pt. „To Ty jesteś dla 
mnie”. Na zakoń czenie wrę-
czone zostały wykonaw com 
bukiety kwiatów, a zwień-
czeniem imprezy był pokaz 
sztucz nych ogni.

Organizatorem biesia-
dy był bur mistrz Zyg munt 
Groń oraz Stowarzyszenie 
Firm Miasta i Gminy Pa-
kość.

W rytmie śląskich szlagierów 
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ROZRYWKA

od  17 do 23 czerwca

 poniedziałek, 20 czerwca

05.10  Przysięga (661) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (41) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (109) - serial
09.40  Komisarz Alex (171) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (235) - serial
11.30  Leśniczówka (545) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Magazyn rolniczy - info
12.55  Wodopój. Afrykańska oaza 

zwierząt (2) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (42) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (662) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (11) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (546) - serial
21.05  Bolivar (1) - serial
22.05  59. KFPP w Opolu 
23.05  Nowe oblicze Patagonii 

- dokument
00.10  2047. Rok śmierci 

- film fabularny, Włochy 2014, 
reż. Alessandro Capone, 
wyk. Danny Glover, Daryl 
Hannah, Michael Madsen

01.40  Każdego dnia - film fabularny, 
USA 2018, reż. Michael Sucsy, 
wyk. Angourie Rice, Justice 
Smith, Jeni Ross

03.20  Trzeci oficer (8) - serial
04.15  Tacy byliśmy (10) - dokument
04.40  Notacje (885) - dokument
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (151) - serial
05.30  M jak miłość (1553) - serial
06.20  Życie według Świętego Jana 

Pawła II (9, 10) - info
06.55  Rodzinka.pl (115) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (274, 275) - serial
12.25  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (61) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (194) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (135) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (62) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2598) - serial
20.10  Lato na Majorce 

- film telewizyjny, Niemcy 
2018, reż. Florian Gärtner, 
wyk. Katharina Müller-Elmau, 
Christoph M. Ohrt

21.55  U Pana Boga za miedzą 
- film fabularny, Polska 
2009, reż. Jacek Bromski, 
wyk. Andrzej Beja-Zaborski, 
Krzysztof Dzierma, Agnieszka 
Kotlarska

00.00  O mnie się nie martw - serial
01.00  Zwariować ze szczęścia 

- film fabularny, Włochy/
Francja 2016, reż. Paolo Virzì, 
wyk. Valeria Bruni Tedeschi, 
Micaela Ramazzotti, Valentina 
Carnelutti

03.00  Poznań ‚56 - film fabularny, 
Polska 1996, reż. Filip 
Bajon, wyk. Michał Żebrowski, 
Tadeusz Szymków, Mateusz 
Hornung

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (801) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (802) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (185) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1034) - serial
11.40  Gliniarze (256) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (909) - serial
14.40  Dlaczego ja? (955) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (539) - serial
17.40  Sekrety rodziny (245) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Anioły i demony 

- film fabularny, USA/Włochy 
2009, reż. Ron Howard, 
wyk. Tom Hanks, Ewan 
McGregor, Ayelet Zurer

23.00  Jak zostałem gangsterem. 
Historia prawdziwa 
- film fabularny, Polska 2020, 
reż. Maciej Kawulski, 
wyk. Adam Bobik, Janusz 
Chabior, Jan Frycz

02.00  Gabriel 
- film fabularny, Australia 
2007, reż. Shane Abbess, 
wyk. Andy Whitfield, Dwaine 
Stevenson, Samantha Noble

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.15  Uwaga! - info
05.30  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.55  Akademia ogrodnika - info
06.05  Ukryta prawda (1234) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.45  Ukryta prawda (1066) 

- serial
12.55  Tajemnice miłości (10) - serial
14.00  Ukryta prawda (1235) 

- serial
15.05  Ukryta prawda (1028) 

- serial
16.10  Ten moment (30) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1067) 

- serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3443) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Szakal 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/Niemcy/
Japonia 1997, reż. Michael 
Caton-Jones, wyk. Bruce Willis, 
Richard Gere, Diane Venora

00.05  Przez Atlantyk (6) - rozrywka
01.10  Przez Atlantyk (7) - rozrywka
02.10  Co za tydzień - info
02.40  W garniturach (12) - serial
03.35  Uwaga!  - info
03.55  Noc magii - rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 19 czerwca

04.40  Klan (3959, 3960, 3961) - serial
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl - dokument
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.05  Weterynarze z sercem (126) 

- dokument
09.45  59. KFPP w Opolu 
10.45  59. KFPP w Opolu 
11.50  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.45  Życie według Świętego Jana 

Pawła II (14) - info
13.15  Wodopój. Afrykańska oaza 

zwierząt (2) - dokument
14.10  Przyrodnik na tropie (29) 

- dokument
14.35  59. KFPP w Opolu 
15.30  Z pamięci - publicystyka
15.40  Alternatywy 4 - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Komisarz Alex (202) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Pogoda
20.15  59. KFPP w Opolu 
22.40  59. KFPP w Opolu 
00.35  24 godziny po śmierci 

- film fabularny, RPA/Chiny/
USA 2017, reż. Brian Smrz, 
wyk. Ethan Hawke, Xu Qing, 
Paul Anderson

02.20  Fatalny skok 
- film fabularny, USA 2008, 
reż. Charles Burmeister, wyk. 
Val Kilmer, Marg Helgenberger, 
Wilmer Valderrama

03.50  Żyć pełnią życia - dokument
04.50  Z pamięci (278) - publicystyka
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2595) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2596) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2597) - serial
07.00  M jak miłość (1645) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
12.00  Zegar Czarnoksiężnika 

- film fabularny, USA/Kanada/
Indie 2018, reż. Eli Roth, wyk. 
Owen Vaccaro, Renée Elise 
Goldsberry, Kyle MacLachlan

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

Junior 2021 (4) - rozrywka
16.15  59. KFPP w Opolu 
17.05  Lajk! - info
17.30  Rodzinka.pl (264) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.50  Na sygnale (362) - serial
19.25  Na sygnale (363) - serial
20.00  Wolny strzelec 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Dan Gilroy, 
wyk. Jake Gyllenhaal, Rene 
Russo, Riz Ahmed

22.05  Ślady zbrodni 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Renny Harlin, 
wyk. Samuel L. Jackson, 
Ed Harris, Eva Mendes

23.50  Obietnica poranka 
- film fabularny, Francja/
Belgia 2017, reż. Eric Barbier, 
wyk. Pierre Niney, Charlotte 
Gainsbourg, Didier Bourdon

02.10  Chemia 
- film fabularny, Polska 2015, 
reż. Bartosz Prokopowicz, 
wyk. Agnieszka Żulewska, 
Tomasz Schuchardt, Eryk Lubos

03.55  Rodzinka.pl (107) - serial
04.25  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.00  Świt jeźdźców smoków 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Elaine Bogan, John 
Sanford

09.40  Małolaty na obozie - film 
fabularny, USA 2007, reż. Fred 
Savage, wyk. Cuba Gooding Jr., 
Lochlyn Munro, Richard Gant

11.35  Smerfy 2 - film fabularny, USA/
Francja/Kanada/Belgia 2013, 
reż. Raja Gosnell, wyk. Hank 
Azaria, Neil Patrick Harris, 
Brendan Gleeson

13.45  Asterix i Obelix: W służbie Jej 
Królewskiej Mości 
- film fabularny, Francja/
Hiszpania/Włochy/Węgry 
2012, reż. Laurent Tirard, wyk. 
Gérard Depardieu, Edouard 
Baer, Guillaume Gallienne

16.00  Jak rozpętałem II wojnę 
światową (3) - film fabularny, 
Polska 1970, reż. Tadeusz 
Chmielewski, wyk. Marian 
Kociniak, Wirgiliusz Gryń, 
Joanna Jędryka

17.40  Nasz nowy dom - rozrywka
18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie 
20.00  Kabaret na żywo. Młodzi 

i moralni (90) - rozrywka
22.05  Kochaj albo rzuć - film 

fabularny, Polska 1977, reż. 
Sylwester Chęciński, wyk. 
Władysław Hańcza, Wacław 
Kowalski, Anna Dymna

00.50  Piraci z Karaibów: Na krańcu 
świata - film fabularny, USA 
2007, reż. Gore Verbinski, wyk. 
Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Keira Knightley

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.35  Uwaga! - info
05.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
06.55  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.25  Akademia ogrodnika - info
07.30  Tak smakuje dziękuję - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Co za tydzień - info
12.00  Człowiek ze stali 

- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2013, 
reż. Zack Snyder, 
wyk. Henry Cavill, Amy Adams, 
Michael Shannon

15.05  Robin Hood 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2010, reż. Ridley 
Scott, wyk. Russell Crowe, Cate 
Blanchett, Max von Sydow

17.55  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Łowca czarownic

 - film fabularny, USA/Chiny/
Kanada 2015, reż. Breck Eisner, 
wyk. Vin Diesel, Rose Leslie, 
Elijah Wood

22.15  Człowiek z blizną 
- film fabularny, USA 1983, 
reż. Brian De Palma, 
wyk. Al Pacino, Michelle 
Pfeiffer, Steven Bauer

01.40  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

02.50  Uwaga! - info
03.10  Noc magii - rozrywka
04.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 18 czerwca

05.10  Klan (3957) - serial
05.30  Klan (3958) - serial
06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.40  Rok w ogrodzie - info
08.05  Rok w ogrodzie extra - info
08.20  Wojsko-polskie.pl (205) 

- dokument
08.45  Pełnosprawni (454) 

- magazyn
09.15  59. KFPP w Opolu  - rozrywka
10.55  59. KFPP w Opolu - rozrywka
12.15  Nevada Smith 

- film fabularny, USA 1966, 
reż. Henry Hathaway, 
wyk. Steve McQueen, 
Karl Malden, Brian Keith

14.25  Z pamięci (277) - publicystyka
14.40  Okrasa łamie przepisy - info
15.10  Tacy byliśmy (10) - dokument
15.45  Alternatywy 4 - serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Ojciec Mateusz (332) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.15  59. KFPP w Opolu - rozrywka
22.05  59. KFPP w Opolu  - rozrywka
23.10  59. KFPP w Opolu  - rozrywka
01.10  Smak zemsty. Peppermint 

- film fabularny, USA/
Hongkong 2018, reż. Pierre 
Morel, wyk. Jennifer Garner, 
John Gallagher Jr., John Ortiz

02.55  Penicylina - rewolucja 
w medycynie - dokument

03.50  Z pamięci (277) - publicystyka
03.55  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2593) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2594) - serial
07.00  M jak miłość (1644) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.25  Rodzinny ekspres - info
12.00  Heca w zoo - film fabularny, 

USA 2011, reż. Frank Coraci
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Eurowizja 

Junior 2021 (3) - rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (840) - serial
17.20  Smaki świata po iberyjsku 
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Postaw na milion - rozrywka
19.35  Lajk! - info
20.00  Weekend ostatniej szansy 

- film fabularny, Wielka Bry-
tania/Francja 2013, reż. Roger 
Michell, wyk. Jim Broadbent

21.45  Gold - film fabularny, USA 
2016, reż. Stephen Gaghan, 
wyk. Bryce Dallas Howard, 
Matthew McConaughey

23.55  Idealny ślub - film telewizyjny, 
USA 2017, reż. James Head, 
wyk. Alexa PenaVega

01.30  Symbole graficzne wskazujące 
na rodzaj treści mogących mieć 
negatywny wpływ na pra-
widłowy rozwój małoletnich 
(12) - info

01.35  Zabić Irlandczyka 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Jonathan Hensleigh, 
wyk. Ray Stevenson, Vincent 
D’Onofrio, Val Kilmer

03.20  Meta - film fabularny, Polska 
1971, reż. Antoni Krauze, 
wyk. Asja Lamtiugina, Witold 
Pyrkosz, Henryk Hunko

04.25  Rodzinka.pl (106) - serial
04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.55  Noc w muzeum - film fabular-

ny, USA/Wielka Brytania 2006, 
reż. Shawn Levy, wyk. Ben 
Stiller, Carla Gugino

10.10  Ewa gotuje - info
10.50  Małolaty na obozie - film 

fabularny, USA 2007, reż. Fred 
Savage, wyk. Cuba Gooding Jr., 
Lochlyn Munro, Richard Gant

12.45  Śluby gwiazd (11) - dokument
13.10  Dr Emma (1) - dokument
13.45  Drwale i inne opowieści Biesz-

czadu (85, 86) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie (10) 

- dokument
15.45  Więzienie (56) - dokument
16.15  Więzienie (57) - dokument
16.45  Więzienie (58) - dokument
17.15  Więzienie (59) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (241, 242) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 

 - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Piraci z Karaibów: Na krańcu 

świata - film fabularny, 
USA 2007, reż. Gore Verbinski, 
wyk. Johnny Depp, Orlando 
Bloom, Keira Knightley

23.45  Obcy - decydujące starcie 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 1986, reż. James 
Cameron, wyk. Sigourney 
Weaver, Michael Biehn, Lance 
Henriksen

02.45  Ciche miejsce
 film fabularny, USA 2018, 
reż. John Krasinski, 
wyk. Emily Blunt, John 
Krasinski, Noah Jupe

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.00  Kuchenne rewolucje 
07.00  Wymarzone ogrody - info
07.30  Polowanie na ogród 

- dokument
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Na Wspólnej (3439) - serial
11.55  Na Wspólnej (3440) - serial
12.20  Na Wspólnej (3441) - serial
12.50  Na Wspólnej (3442) - serial
13.25  LEGO Masters - rozrywka
15.00  Przez Atlantyk (7) - rozrywka
16.05  Kobieta na krańcu świata 

- dokument
16.45  Wymarzone ogrody - info
17.20  Polowanie na ogród 

- dokument
17.55  Kuchenne rewolucje 
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Gorący temat - film fabularny, 

Kanada/USA 2019, reż. Jay 
Roach, wyk. Charlize Theron, 
Nicole Kidman, Margot Robbie

22.20  Charlie St. Cloud - film 
fabularny, USA/Kanada 2010, 
reż. Burr Steers, wyk. Zac Efron, 
Amanda Crew, Donal Logue

00.35  Tsunami zombie 
- film fabularny, Wielka 
Brytania 2019, reż. Anthony 
C. Ferrante, wyk. Ian Ziering, 
Erich Chikashi Linzbichler, 
Shelton Jolivette

02.20  Uwaga! - info
02.40  Noc magii - rozrywka
04.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 piątek, 17 czerwca

05.10  Przysięga (660) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (40) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (108) - serial
09.35  Komisarz Alex (170) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (234) - serial
11.25  Okrasa łamie przepisy - info
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Tajemnice skóry (1) 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (41) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (661) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (10) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.15  59. KFPP w Opolu - rozrywka
22.30  59. KFPP w Opolu - rozrywka
00.20  Projekt Koliber 

- film fabularny, Kanada/
Belgia 2018, reż. Kim Nguyen, 
wyk. Jesse Eisenberg, Alexan-
der Skarsgård, Salma Hayek

02.15  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(37) - serial

03.05  Ja wam pokażę! (11) - serial
03.55  Magazyn kryminalny 997 
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (150) - serial
05.30  M jak miłość (1552) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się
06.55  Rodzinka.pl (114) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Smaki świata - pośród mórz 

(2) - info
11.50  Rodzinka.pl (273) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (60) - serial
14.05  Va banque (124) - rozrywka
14.35  Na sygnale (193) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (134) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (125) - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (61) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2597) - serial
20.10  Idealny ślub - film telewizyjny, 

USA 2017, reż. James Head, 
wyk. Alexa PenaVega, Jeremy 
Guilbaut, Rafael Simón

21.50  Sztokholm - film fabularny, 
Kanada/USA 2018, reż. Robert 
Budreau, wyk. Ethan Hawke, 
Noomi Rapace, Mark Strong

23.35  Wolny strzelec - film fabularny, 
USA 2014, reż. Dan Gilroy, 
wyk. Jake Gyllenhaal, Rene 
Russo, Riz Ahmed

01.40  U Pana Boga w ogródku 
- film fabularny, Polska 2007, 
reż. Jacek Bromski, wyk. 
Krzysztof Dzierma, Wojciech 
Solarz, Andrzej Beja-Zaborski

03.40  Ślady zbrodni - film fabularny, 
USA 2007, reż. Renny Harlin, 
wyk. Samuel L. Jackson, 
Ed Harris, Eva Mendes

05.05  Rodzinka.pl (287) - serial
05.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (799) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (800) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (184) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1033) - serial
11.40  Gliniarze (255) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (908) - serial
14.40  Dlaczego ja? (954) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (538) - serial
17.40  Sekrety rodziny (244) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Smerfy 2 - film fabularny, USA/

Francja/Kanada/Belgia 2013, 
reż. Raja Gosnell, wyk. Hank 
Azaria, Neil Patrick Harris, 
Brendan Gleeson

22.15  Percy Jackson i bogowie 
olimpijscy: Złodziej pioruna 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA/Kanada 2010, 
reż. Chris Columbus, wyk. 
Logan Lerman, Brandon 
T. Jackson, Alexandra Daddario

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

03.00  Zwierzak - film fabularny, 
USA 2001, reż. Luke Greenfield, 
wyk. Rob Schneider, Colleen 
Haskell, John C. McGinley

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1233) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1065) 

- serial
12.55  Tajemnice miłości (9) - serial
14.00  Ukryta prawda (1234) 

- serial
15.05  Ukryta prawda (1027) 

- serial
16.10  Ten moment (29) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1066) 

- serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  Człowiek ze stali 

- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2013, 
reż. Zack Snyder, 
wyk. Henry Cavill, Amy Adams, 
Michael Shannon

23.05  Ponad bezprawiem 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Oliver Stone, 
wyk. Taylor Kitsch, Blake Lively, 
Aaron Taylor-Johnson

01.40  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2021

02.40  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

03.40  Noc magii - rozrywka
05.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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04.55  Cztery pory roku (1) 
- dokument

06.00  Wspaniałe stulecie (44) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary (23) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 

- publicystyka
08.40  Ranczo (112) - serial
09.40  Komisarz Alex (174) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (238) - serial
11.30  Leśniczówka (548) - serial
12.00  Wiadomości
12.20  Siatkówka: Liga Narodów 

FIVB mężczyzn - siatkówka, 
Bułgaria 2022

15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (664) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (14) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (549) - serial
21.00  Bolivar (4) - serial
21.55  Sprawa dla reportera 
22.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.35  Magazyn kryminalny 997 
00.30  Przeprowadzki (1) - serial
01.35  Glina (12) - serial
02.30  Ocaleni (210) - talk show
03.30  Sprawa dla reportera 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (154) - serial
05.30  M jak miłość (1556) - serial
06.25  Smaki świata po iberyjsku 
06.55  Rodzinka.pl (118) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Magazyn ekumeniczny - info
11.50  Rodzinka.pl (280) - serial
12.25  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (64) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (197) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (138) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (65) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2601) - serial
20.10  Na zawsze razem 

- film fabularny, Francja 2018, 
reż. Mikhaël Hers, 
wyk. Vincent Lacoste, Isaure 
Multrier, Stacy Martin

22.05  Tropem zemsty 
- film fabularny, Włochy 2018, 
reż. Enzo Monteleone, wyk. 
Marina Crialesi, Vincenzo 
Ferrera, Benjamin Sadler

00.05  Gentleman z rewolwerem 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2018, reż. David 
Lowery, wyk. Robert Redford, 
Casey Affleck, Sissy Spacek

01.50  Och, Karol 
- film fabularny, Polska 1985, 
reż. Roman Załuski, wyk. Jan 
Piechociński, Dorota Kamińska, 
Marta Klubowicz

03.35  Gomorra (16) - serial
04.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (806) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (807) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (188) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1037) - serial
11.40  Gliniarze (259) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (912) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1038) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (542) - serial
17.40  Sekrety rodziny (248) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Narzeczony na niby 

- film fabularny, Polska 2018, 
reż. Bartosz Prokopowicz, 
wyk. Julia Kamińska, 
Piotr Stramowski, Sonia 
Bohosiewicz

22.35  Obsesja zazdrości 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. Sam Miller, wyk. Idris Elba, 
Leslie Bibb, Taraji P. Henson

00.10  Mamuśka 
- film fabularny, USA 1998, 
reż. Chris Columbus, 
wyk. Julia Roberts, Susan 
Sarandon, Ed Harris

02.55  Szkoła uwodzenia III 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Scott Ziehl, 
wyk. Kerr Smith, Kristina 
Anapau, Nathan Wetherington

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1237) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1069) - serial
12.55  Tajemnice miłości (13) - serial
14.00  Ukryta prawda (1238) - serial
15.05  Ukryta prawda (1031) - serial
16.10  Ten moment (33) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1070) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga!  - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3446) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Oszukane 

- film fabularny, Polska 2013, 
reż. Marcin Solarz, 
wyk. Katarzyna Herman, Artur 
Żmijewski, Paulina Chapko

00.45  Gorący temat 
- film fabularny, Kanada/
USA 2019, reż. Jay Roach, 
wyk. Charlize Theron, Nicole 
Kidman, Margot Robbie

03.00  Uwaga! - info
03.20  Noc magii - rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.15  Przysięga (663) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (43) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (111) - serial
09.40  Komisarz Alex (173) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (237) - serial
11.30  Leśniczówka (547) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.50  Tajemnice skóry (3) 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (44) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1262) - info
15.35  Siatkówka: Liga Narodów 

FIVB mężczyzn - siatkówka, 
Bułgaria 2022

17.55  Tajemnice (13) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.15  Leśniczówka (548) - serial
20.45  Bolivar (3) - serial
21.30  Wielki test o lesie - rozrywka
23.00  07 zgłoś się (8) - serial
00.10  Zabójcza kołysanka 

- film fabularny, USA 2020, 
reż. Robert Malenfant

01.40  Trzy dni w Quiberon - film 
fabularny, Niemcy/Austria/
Francja 2018, reż. Emily Atef, 
wyk. Marie Bäumer, Birgit 
Minichmayr, Charly Hübner

03.40  Wojsko-polskie.pl (205) 
- dokument

04.00  Po prostu żyć - dokument
04.15  Notacje (912) - dokument
04.25  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (153) - serial
05.30  M jak miłość (1555) - serial
06.25  Pożyteczni.pl (258) - info
06.55  Rodzinka.pl (117) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (278) - serial
11.50  Rodzinka.pl (279) - serial
12.25  Koło fortuny (1005) 

- rozrywka
13.15  Zranione ptaki (63) - serial
14.05  Va banque (130) - rozrywka
14.35  Na sygnale (196) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (137) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (64) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2600) 

- serial
20.10  U Pana Boga za miedzą 

- film fabularny, Polska 
2009, reż. Jacek Bromski, 
wyk. Andrzej Beja-Zaborski, 
Krzysztof Dzierma, Agnieszka 
Kotlarska

22.15  Bella Germania (1) - serial
00.00  Trzy dni Kondora (19) - serial
01.05  Tony Halik. Urodzony 

dla przygody - dokument
02.40  Archiwista (3) - serial
03.30  Siedem śmiertelnych życzeń 

- film fabularny, Kanada/USA 
2017, reż. John R. Leonetti, 
wyk. Joey King, Ryan Phillippe, 
Ki Hong Lee

04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (805) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (806) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (187) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1036) - serial
11.40  Gliniarze (258) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (911) - serial
14.40  Dlaczego ja? (957) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (541) - serial
17.40  Sekrety rodziny (247) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Wkręceni 

- film fabularny, Polska 2014, 
reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Piotr Adamczyk, Bartosz 
Opania, Paweł Domagała

22.10  Co wiecie o swoich dziadkach? 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Sean Anders, 
wyk. Will Ferrell, Mel Gibson, 
John Lithgow

00.30  Szkoła uwodzenia III 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Scott Ziehl, wyk. Kerr 
Smith, Kristina Anapau, 
Nathan Wetherington

02.10  Plan ucieczki 2 
- film fabularny, USA/Chiny 
2018, reż. Steven C. Miller, 
wyk. Sylvester Stallone, Dave 
Bautista, Xiaoming Huang

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1236) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1068) - serial
12.55  Tajemnice miłości (12) - serial
14.00  Ukryta prawda (1237) - serial
15.05  Ukryta prawda (1030) - serial
16.10  Ten moment (32) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1069) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3445) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Korytarzem w mrok 

- film fabularny, USA/
Hiszpania 2018, reż. Rodrigo 
Cortés, wyk. Annasophia 
Robb, Uma Thurman, Isabelle 
Fuhrman

23.35  Kontrola - serial
00.10  Łowca czarownic 

- film fabularny, USA/Chiny/
Kanada 2015, reż. Breck Eisner, 
wyk. Vin Diesel, Rose Leslie, 
Elijah Wood

02.25  W garniturach (12) - serial
03.20  Uwaga! - info
03.40  Noc magii - rozrywka
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.10  Przysięga (662) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (42) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (110) - serial
09.40  Komisarz Alex (172) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (236) - serial
11.30  Leśniczówka (546) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Tajemnice skóry (2) 

- dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (43) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (663) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (12) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (547) - serial
21.05  Bolivar (2) - serial
22.05  07 zgłoś się (7) - serial
23.15  Ocaleni (183) - talk show
00.20  Operacja Delta Force 3: 

Wyraźny cel - film telewizyjny, 
USA/RPA 1998, reż. Mark 
Roper, wyk. Jim Fitzpatrick, 
Bryan Genesse, Greg Collins

02.00  Czysty jak łza - film fabularny, 
Kanada 2013, reż. Emanuel 
Hoss-Desmarais, wyk. Thomas 
Haden Church, Anie Pascale

03.35  Reakcja bliźniacza - dokument
04.25  Notacje (873) - dokument
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (152) - serial
05.35  M jak miłość (1554) - serial
06.25  Tyle lat... - dokument
06.55  Rodzinka.pl (116) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (276) - serial
11.50  Rodzinka.pl (277) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (62) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (195) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (136) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (63) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2599) - serial
20.10  Gentleman z rewolwerem 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2018, reż. David 
Lowery, wyk. Robert Redford, 
Casey Affleck, Sissy Spacek

21.55  Siedem śmiertelnych życzeń 
- film fabularny, Kanada/USA 
2017, reż. John R. Leonetti, 
wyk. Joey King, Ryan Phillippe, 
Ki Hong Lee

23.40  Dwa światy - dokument
00.45  Lato na Majorce 

- film telewizyjny, Niemcy 
2018, reż. Florian Gärtner, 

02.20  Brytyjska rodzina królewska 
i jej tajemnice (3) - dokument

03.15  Wakacje w Amsterdamie 
- film fabularny, Polska 1985, 
reż. Krzysztof Sowiński, 
wyk. Zbigniew Bielski, 
Grażyna Długołęcka, Dariusz 
Cytarzyński

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (803) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (804) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (186) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1035) - serial
11.40  Gliniarze (257) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (910) - serial
14.40  Dlaczego ja? (956) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (540) - serial
17.40  Sekrety rodziny (246) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Plan ucieczki 2 

- film fabularny, USA/Chiny 
2018, reż. Steven C. Miller, 
wyk. Sylvester Stallone, Dave 
Bautista, Xiaoming Huang

22.05  Most szpiegów 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Indie 2015, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Tom Hanks, 
Mark Rylance, Victor 
Verhaeghe

01.20  Anioły i demony 
- film fabularny, USA/Włochy 
2009, reż. Ron Howard, 
wyk. Tom Hanks, Ewan 
McGregor, Ayelet Zurer

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1235) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1067) 

- serial
12.55  Tajemnice miłości (11) 

- serial
14.00  Ukryta prawda (1236) 

- serial
15.05  Ukryta prawda (1029) 

- serial
16.10  Ten moment (31) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1068) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3444) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Specjalista 

- film fabularny, 
USA 1994, reż. Luis Llosa, 
wyk. Sylvester Stallone, 
Sharon Stone, James Woods

23.50  Superwizjer (1245) - info
00.20  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2021
01.25  Skazana (8) - serial
02.25  Zabójcza broń - serial
03.25  Uwaga! - info
03.45  Noc magii - rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

FILM BIOGRAFICZNY 16

Gorący temat
BOMBSHELL, KANADA/USA 2019

Szef stacji telewizyjnej Fox News, 
Roger Ailes, molestuje dziennikarki. 
W końcu pokrzywdzone kobiety 
przerywają milczenie i opinia 
publiczna poznaje prawdę, która 
wstrząśnie Stanami Zjednoczonymi.

CZAS TRWANIA: 99 MINUT

REŻYSERIA: JAY ROACH

7
OCENA

REDAKCJI

FILM ANIMOWANY 7

Smerfy 2
THE SMURFS 2, 

USA/FRANCJA/KANADA/BELGIA 2013

Gargamel tworzy stworki podobne do 
smerfów. By je ożywić, niezbędne jest 
wypowiedzenie zaklęcia, które zna 
tylko Smerfetka. Gargamel porywa 
ją i wywozi do Paryża. Smerfy muszą 
ją wybawić z opresji.

CZAS TRWANIA: 105 MINUT

REŻYSERIA: RAJA GOSNELL

7
OCENA

REDAKCJI

THRILLER 16

Wolny strzelec
NIGHTCRAWLER, USA 2014

Drobny złodziej Louis Bloom 
postanawia nagrywać relacje 
z wypadków. Reportaże sprzedaje 
lokalnej stacji telewizyjnej. 
Zachęcony przez szefową wiadomości 
filmuje coraz brutalniejsze zdarzenia.

CZAS TRWANIA: 113 MINUT

REŻYSERIA: DAN GILROY

7
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 19.06.2022

20:00 
SOBOTA 18.06.2022

20:00 
PIĄTEK 17.06.2022

20:00 
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GMINNA INWESTYCJA 

Podpisana została umowa 
pod jedną z najbardziej oczeki-

wanych inwestycji w Gminie Pa-
kość. Już niedługo ruszy realiza-
cja zadania pn. „Zagospodaro-
wanie terenu osiedla Działyń-

skich w Pakości oraz ulic przyle-
głych”. Zadanie obejmować bę-

dzie budowę na rozwijającym się 
osiedlu domów jednorodzin-

nych w Pakości sieci kanalizacji 
sanitarnej (wraz z odgałęzie-

niami do działek), przebudowę 
istniejącej pompowni ścieków, 
budowę sieci kanalizacji desz-

czowej wraz z systemem skrzy-
nek rozsączających oraz utwar-

dzenie kostką betonową osiedlo-
wej sieci dróg o nawierzchni 
gruntowej. - Przystępujemy 

do realizacji jednej z najwięk-
szych inwestycji w ostatnich la-

tach. Na tę inwestycję pozyskali-
śmy dofinansowanie z programu 
Polski Ład. Gdyby nie pozyskane 
środki zewnętrzne, gmina Pa-

kość nie byłaby w stanie zrealizo-
wać zadania ze środków wła-
snych – powiedział burmistrz 

Zygmunt Groń. Koszt całkowity 
zadania to kwota 11 114 895 zł, 

z czego gmina uzyskała dofinan-
sowanie z programu „Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-

nych” w kwocie 7 505 000 zł. Za-
danie realizować będzie konsor-

cjum firm Pegaz90 Sp. z o.o. 
z Mogilna oraz Dom-Bruk Doma-

gała Paweł z Januszkowa. 
 

POCZĄTEK PRAC 

Rozpoczęła się realizacja pierw-
szego zadania dofinansowanego 
z „Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych” pn. „Budowa sieci ka-
nalizacji deszczowej, sanitarnej 
i wodociągowej na terenie mia-
sta i gminy Pakość”. Roboty bu-
dowlane związane z realizacją 

ww. zadania rozpoczęły się 
od budowy odcinków sieci ka-
nalizacyjnej w m. Jankowo. Za-
danie będzie realizowane rów-
nież na ulicach: Hankiewicza, 
Krótka, Kwiatowa, Leszczyń-
skiego, część ul. Mogileńskiej, 
Polna, Radłowska oraz w miej-
scowościach: część m. Radłowo 
i m. Jankowo. Całkowity koszt 
zadania to kwota 6 180 000,00 

zł, z czego 3 705 000,00 zł to do-
finansowanie z Funduszu Polski 
Ład. Wykonawcą jest firma Ata-

Technik z Budzynia.

                           KRÓTKO

Towarzystwo Śpiewu „Halka” 
z Inowrocławia w przyszłym 
roku będzie świętowało jubi-
leusz 100-lecia istnienia.  

Pandemia koronowirusa miała 
w ostatnich miesiąca wpływ 
na częstotliwość występów 
chórzystów z Inowrocławia. 
Wiosną kalendarz „Halki” jest 
już wypełniony po brzegi. 

Warsztaty z „Mazowszem” 
W październiku 2021 chórzyści 
wybrali się do miejscowości 
Otrębusy na warsztaty z „Ma-
zowszem”.  

- To były niezwykłe go-
dziny spędzone z fantastycz-
nymi profesjonalistami. Bar- 
dzo dziękujemy kierownikowi 
chóru i zarazem dyrygentowi 
Mirosławowi Ziomkowi oraz 
prowadzącemu te warsztaty 
Marcinowi Nowakowi, fanta-
stycznemu tenorowi. To był 
niesamowicie miły dla nas czas 
- informują inowrocławianie. 

Warsztaty zakończyli cud-
nym koncertem „Mazowsza”. 

- To było cudowne przeży-
cie. Mieliśmy niesamowitą oka-
zję podziękować dyrekcji 
za fantastyczne przyjęcie nas 
w mateczniku „Mazowsza”. 
Prezes Eugeniusz Kubski wrę-
czył w imieniu Wiesławy Paw-
łowskiej, Starosty Inowrocław-
skiego, okolicznościowe pa-
miątki - dodają chórzyści. 

Srebrna Longa 
W maju „Halka” stanęła 
w szranki Ogólnopolskiego Kon-
kursu Muzyki Dawnej ARS 
LONGA w Poznaniu. Efektem tej 
rywalizacji jest Srebrna Longa.                                     

Także w maju inowro-
cławski chór wystąpił dwa razy 
w muszli koncertowej w Parku 
Solankowym - w ramach spek-
taklu „Piosenki o Polsce” i Wio-
sny w Solankach. 

Pomoc dla Ukrainy 
Z związku z wojną na wscho-
dzie „Halka” włączyła się w po-

moc dla Ukrainy, ofiarowując 
dary dla uchodźców.  

Ponadto solidarność 
z walczącą Ukrainą chórzyści 
manifestują wstążeczkami 
w barwach ukraińskiej flagi, 
przypiętymi do strojów pod-
czas koncertów.  

Piękne jubileusze 
Członkowie chóru spotkali się 
na walnym zebraniu. Choć to 
wydarzenie cykliczne, bo co-
roczne, poprzednie odbyło się 
w 2019 roku. 

- Wiemy doskonale, co 
możemy winić za to, że nie mo-
gliśmy dopełnić tego statuto-
wego obowiązku. To globalna 
pandemia pokrzyżowała nam 
szyki. Liczymy jednak, że naj-
gorsze już za nami, że teraz bę-
dzie już tylko lepiej. Chcemy 
spotykać się na próbach,  
koncertach i konkursach. 
A przed nami olbrzymie wy-
zwanie, bo już w czerwcu 2023 
roku przypada 100-lecie na-
szego chóru. Wypadałoby je 
godnie uczcić - mówi Euge-
niusz Kubski, prezes „Halki”.  
-  Walne zebranie było okazją 
do świętowania niezwykłej 
rocznicy 35-lecia pełnienia 
funkcji przez prezesa Eugeniu-
sza Kubskiego i dyrygenta Wal-
demara Szafrańskiego. Nigdy 
wcześniej w blisko 100-letniej 
historii „Halki” nikt nie pełnił 
tak długo tych funkcji. 

Prezes od lat 
Eugeniusz Kubski do Towarzy-
stwa Śpiewu „Halka” wstąpił 20 
października 1970 roku. Od 1976 
roku jest członkiem zarządu, 
a od 1987 r. prezesem chóru, 
funkcję tę pełni do chwili obec-
nej. W 1991 roku wybrano go 
wiceprezesem ds. chórów Za-
rządu Oddziału PZCHiO w Byd-
goszczy, w marcu 2017 roku zo-
stał prezesem bydgoskiego Od-
działu PZChiO, we wrześniu 
tego roku jako pierwszy w histo-
rii inowrocławianin został 
członkiem Zarządu Głównego 

PZChiO w Warszawie do listo-
pada 2021 r.  

Od kwietnia 2020 roku pełni 
ponownie objął stanowisko wi-
ceprezesa ds. chórów w Oddziale 
Bydgoskim. Pełniąc funkcję pre-
zesa Oddziału bydgoskiego PZ-
ChiO zacieśnił współpracę z byd-
goską organizacją turystyczną 
„Bylot”. Owocem tej współpracy 
i jego osobistym sukcesem było 
zmobilizowanie śpiewaków z ca-
łego województwa do udziału 
w wielkich koncertach z okazji 
100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 

Uznany dyrygent 
Waldemar Szafrański od 1987 r. 
jest dyrygentem „Halki”. Od mo-
mentu, kiedy objął tę funkcję, 
wzrósł poziom i znaczenie ze-
społu w środowisku kultural-
nym regionu. Jest osobą, która 
przyciąga do chóru z powodze-
niem osoby chcące aktywnie ar-
tystycznie spędzić czas. Jego ze-
spół nieustannie się rozwija mu-
zycznie i osobowo.                          (DM)

„HALKA” ZA ROK KOŃCZY 100 LAT
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17 CZERWCA 
1450 - Kazimierz Jagiellończyk 
nadał mieszczanom inowro-
cławskim przywilej na wyręb 
drzew z Puszczy Bydgoskiej. 

1942 - w komorze gazowej zgi-
nął ks. Antoni Jan Ludwiczak 
(ur. 1878), publicysta, działacz 
oświatowy, twórca Uniwersy-

tetu Ludowego w Dalkach koło 
Gniezna, od 1938 r. proboszcz 
w Chełmcach. Przed wywie-
zieniem do obozu koncentra-

cyjnego więziony był  
w Inowrocławiu. 

18 CZERWCA 
1657  - wojska szwedzkie znisz-

czyły Kruszwicę. 
1969 - w Inowrocławiu po-

wstało Towarzystwo Krzewie-
nia Kultury Świeckiej. 

1978 - piłkarze Goplanii Inowro-
cław po zwycięstwie nad MRKS 
Gdańsk 2:1 uzyskali awans do II 
ligi. Bramki zdobyli: Grzegorz 

Rożek i Zbigniew Orczyk. 
19  CZERWCA 

1949 - podczas Ogólnopolskich 
Igrzysk Sportowych w Warsza-
wie, złoty medal w turnieju ko-
szykówki zdobyła reprezenta-
cja Pomorza oparta na zawod-

nikach SKS Kasprowicz przygo-
towanych przez prof. Józefa 

Bączkowskiego. 
20  CZERWCA 

1889  - zmarł Markus Latte  
(ur. 1810), pierwszy drukarz 

inowrocławski. 
1937 - w katastrofie samocho-
dowej pod Kruszwicą zginął  

dr Józef Pawlak (ur. 1885), 
znany inowrocławski lekarz 

i działacz społeczny. 
21  CZERWCA 

1934 - zmarł Leon Małuszek 
(ur. 1878), znany inowrocław-
ski kupiec-bławatnik, działacz 

społeczny i kulturalny. 
22  CZERWCA 

1889 - urodził się Zygmunt Cza-
pla, lekarz, regionalista, po-

wstaniec wielkopolski, uczest-
nik wojny polsko-sowieckiej. 

Jego publikacje (m.in. 
w „Dzienniku Kujawskim”) po-
ważnie rozszerzyły stan wiedzy 

o dziejach ziemi kujawskiej. 
1940 - w Oranienburgu zginął 

ks. Jan Szukalski (ur. 1890), 
prefekt w Państwowym Li-

ceum Pedagogicznym w Ino-
wrocławiu, autor podręcznika 

do nauczania religii. 
1981 - we Francji zmarł w zapo-
mnieniu Wiktor Junosza-Dą-
browski (ur. 1896), literat, pu-
blicysta, bokser, trener i dzia-
łacz sportowy. W 1921 r. zało-
żył w Inowrocławiu Kujawski 

Klub Bokserski, dając początek 
wybitnej pozycji tutejszego 
pięściarstwa w okresie mię-

dzywojennym. 
23  CZERWCA 

1858 - urodził się Jan Ewaryst 
Szymański, kupiec, księgarz 

i wydawca. W latach 1888-1889 
wydawał w Inowrocławiu ty-

godnik „Głos Kujawski”. 
1986 - rozpoczęto proces  

zatapiania inowrocławskiej 
kopalni soli.

                KALENDARIUM 

W II Liceum Ogólnokształcą-
cym imienia Marii Konop-
nickiej w Inowrocławiu od-
była się gala laureatów i fina-
listów Konopa 2022. 

W tym roku szkolnym II LO 
przygotowało dla uczniów szkół 
podstawowych pięć konkursów 
przedmiotowych: z języka an-
gielskiego, biologii, matematyki, 
chemii oraz po raz pierwszy 
w Powiecie Inowrocławskim in-
terdyscyplinarny konkurs mate-
matyczno-chemiczny pod pa-
tronatem Rektora Politechniki 
Bydgoskiej prof. dr hab. Marka 
Adamskiego. 

W konkursie Języka Angiel-
skiego i Wiedzy o Krajach Anglo-
saskich „Masters of English” 
wzięło udział 95 uczniów  
z 20 szkół. Uczniowie zmierzyli 
się z testem sprawdzającym 
umiejętności językowe i wiedzę 
kulturową dotyczącą krajów an-
gielskiego obszaru językowego. 
Laureatem I miejsca została Mar-
celina Malinowska ze Szkoły 
Podstawowej w Janikowie, 
uczennica Karoliny Woźniak. 
Laureatem II miejsca został Ja-
kub Laskowski ze Szkoły Podsta-
wowej nr 8 w Inowrocławiu, 
uczeń Anity Kaczmarczyk. Lau-
reatem III miejsca został Michał 
Wargin ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Inowrocławiu, uczeń 
Magdaleny Radlińskiej. 

W konkursie biologicznym 
udział wzięło blisko 70 uczniów 
ze szkół. Laureatem I miejsca zo-

stała Martyna Krzykanowska ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Ino-
wrocławiu, uczennica Anny Wi-
teckiej-Słomion. Laureatem  
II miejsca została Julia Brzęczak 
ze Szkoły Podstawowej w Jani-
kowie, uczennica Katarzyny 
Czerwińskiej. Laureatem III 
miejsca została Joanna Pogo-
rzały ze Szkoły Podstawowej 
w Chełmcach, uczennica Urszuli 
Kołodziejskiej. 

Do udziału w konkursie 
przedmiotowym z chemii zgło-
siło się 63 ósmoklasistów. Naj-
lepsze wyniki uzyskali, a tym 
samym tytuł laureata zdobyli: 
I miejsce Oktawia Brodecka ze 
Szkoły Podstawowej w Rogo-
wie, uczennica Justyny Kamiń-
skiej, II miejsce ex aequo Anto-
nina Pańczak ze Szkoły Podsta-
wowej w Rogowie, uczennica 
Justyny Kamińskiej oraz Hu-

bert Wieczorek ze Szkoły Pod-
stawowej w Rusinowie, uczeń 
Anny Łuczak, III miejsce Alicja 
Zaremba ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Inowrocławiu, 
uczennica Jolanty Bogusz. 

W konkursie wojewódz-
kim z matematyki udział 
wzięło 110 uczniów z 23 szkół, 
którzy zmierzyli się z rozwiązy-
waniem zadań z różnych dzia-
łów matematyki. W konkursie 
tytuł laureatów uzyskali: I miej-
sce Franciszek Czaplewski ze 
Szkoły Podstawowej nr 11 
w Inowrocławiu, uczeń Arlety 
Kawałek, II miejsce Dominika 
Wojdacz ze Szkoły Podstawo-
wej nr 11 w Inowrocławiu, 
uczennica Arlety Kawałek, III 
miejsce Wiktor Pabjańczyk ze 
Szkoły Podstawowej nr 11 
w Inowrocławiu, uczeń Ewy 
Winiarskiej. 

I edycja Interdyscyplinar-
nego Konkursu Matematyczno 
- Chemicznego zaczyna wpisy-
wać się w karty historii liceum. 
Konkurs ten składał się z czte-
rech części: indywidualnej, ze-
społowej, eksperymentalnej 
i doświadczalnej. Do udziału 
w konkursie przystąpiło 18 ze-
społów czteroosobowych, czyli 
72 ósmoklasistów. 

Laureatem I miejsca zo-
stała Oktawia Brodecka ze 
Szkoły Podstawowej w Rogo-
wie, uczennica Justyny Kamiń-
skiej, laureatem II miejsca zo-
stała Alicja Zaremba ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Inowrocła-
wiu, uczennica Jolanty Bogusz, 
III miejsca ex aequo zajęli Kinga 
Drwęska ze Szkoły Podstawo-
wej w Ośniszczewku, uczen-
nica Mirosławy Stolarskiej oraz 
Julia Jagodzińska ze Szkoły 

Podstawowej w Pakości, uczen-
nica Wioletty Grudzińskiej 
i Marzeny Nadolskiej. 

Zespoły: I miejsce zajęła 
drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej nr 16 w Inowrocławiu 
w składzie: Konrad Ciesielski, 
Zuzanna Jankowska, Wiktoria 
Racinowska, Mateusz Ziental-
ski - uczniowie przygotowani 
przez Magdalenę Wiak oraz 
Agatę Wachowiak. II miejsce 
uzyskał team ze Szkoły Podsta-
wowej w Rogowie w składzie: 
Oktawia Brodecka, Antonina 
Pańczak, Jakub Pochylski, Bar-
tosz Strzelecki, uczniowie przy-
gotowani przez Justynę Kamiń-
ską. III miejsce ex aequo zajęły 
zespoły ze Szkoły Podstawowej 
w Janowcu Wielkopolskim 
w składzie: Aleksandra Bemb-
nista, Alicja Szmiel, Miłosz 
Woźniak i Barbara Sieradzka, 
uczniowie przygotowani przez 
Janinę Pomin oraz zespół ze 
Szkoły Podstawowej w Złotni-
kach Kujawskich w składzie: 
Franciszek Białkowski, Maksy-
milian Nowaczyk, Mateusz Ja-
sek, Nikodem Sulinowski, 
uczniowie przygotowani przez 
Beatę Paprocką. 

W uroczystości wzięli 
udział: Naczelnik Wydziału 
Edukacji Sportu i Zdrowia Be-
ata Kowalska, Przewodniczący 
Rady Rodziców Artur Chęsy, 
nauczyciele i opiekunowie 
wszystkich laureatów i finali-
stów konkursów przedmioto-
wych oraz dyrekcja liceum.

GALA LAUREATÓW 
I FINALISTÓW „KONOPA 2022”

W maju premierę miała 
książka „Rampampam” - je-
dyna w Polsce ilustrowana 
opowieść poruszająca temat 
alpakoterapii, poprzez za-
bawne, wzruszające oraz 
zmuszające do refleksji opo-
wieści o alpakach. 

Autorkami książki są janiko-
wianki: Katarzyna Wikarska 
(alpakoterapeutka, nauczy-
cielka języka angielskiego, 
właścicielka magicznego za-
kątka TulAlpaki w Broniewi-
cach) oraz Klaudia Dopie- 
rała (ilustratorka tworząca 
pod pseudonimem Unab-
lanca, na co dzień pracująca 
w instytucji kultury). 

Spotkały się w szkole 
w 2004 roku i od tamtej pory 
motywują się, wpadają na sza-
lone pomysły, działają charyta-
tywnie, rozwijają się, spełniają 

literacko i nie tracą przekona-
nia, że to dopiero początek. 

Kto odwiedza alpakarnię? 
O czym rozmawia się z alpaką? 
Dlaczego nie zawsze słychać 
kroki zbliżających się gości? 

„Rampampam” to pobu-
dzająca wyobraźnię opowieść 
o sile przyjaźni i empatii. To hi-
storia, która odpowiada 
na wiele pytań, uwrażliwia, 
uczy otwartości na inność oraz 
wzmacnia w czytelniku poczu-
cie własnej wyjątkowości.  (DM)

TULALPAKI ZOSTAŁY 
BOHATERKAMI KSIĄŻKI
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W Inowrocławiu rozstrzy-
gnięte zostały konkursy pla-
styczny i fotograficzny „Dzi-
kie zwierzęta wśród nas - jak 
je chronić i im pomagać”.  

Inicjatywa profilaktyczna miała 
na celu edukację w zakresie 
ochrony zwierząt, pomocy 
i metod reagowania, gdyby 
działa im się krzywda. Jej orga-
nizatorami byli: Komenda Po-
wiatowa Policji w Inowrocła-
wiu, Straż Miejska Inowrocła-
wia, Nadleśnictwo Gniewkowo 
i Gabinet Weterynaryjny Wie-
sława Borkowskiego. 

Ponadto organizatorzy 
zmagań chcieli zwrócić uwagę 
na problem dziko żyjących 
zwierząt wśród ludzi, jak na-
leży im pomagać, aby ich nie 
krzywdzić.  

Konkurs odbywał się 
w ramach kampanii prewen-

cyjno-edukacyjnej adresowa-
nej do dzieci i młodzieży 
w wieku od 6 do 16 lat i odbył 
się w dwóch kategoriach wie-
kowych. 

9 czerwca do siedziby 
strażników miejskich zostali 
zaproszeni laureaci. Organiza-
torzy wręczyli im ufundowane 
upominki i  nagrody. Wyróż-
nienia w obydwu kategoriach  
otrzymali: Anna Walczak, An-
toni Kozłowski, Kornelia Ga-

wrońska i Joanna Karczewska. 
W kategorii młodszych 

uczniów zwyciężyła Wiktoria 
Jedel, druga była Wiktoria Dra-
bikowska, a trzecia Jolanta 
Karczewska.  

W kategorii starszych 
uczniów wygrała Oliwia Śmi-
gielska. Drugą lokatę zajął Hu-
bert Radzikowski, a na trzeciej 
pozycji uplasowała się Zu-
zanna Gąsiorek. 
(DM) 

LAUREACI KONKURSÓW 
O DZIKICH ZWIERZĘTACH
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Mundurowi kompletują mate-
riał dowodowy i będą niebawem 
kończyć sprawę dotyczącą kra-
dzieży z włamaniem do firmy 
na terenie gminy Kruszwica.  

8 czerwca zatrzymali męż-
czyznę, którego podejrzewali 
o związek z przestępstwem, co 
bardzo szybko potwierdzili. 
Kruszwiccy policjanci ustalili, 
że znany im 24-letni mieszka-
niec gminy często odwiedza 
skupy złomu. Tam sprzedaje 
żelazo i stal w dość dużych ilo-
ściach. Postanowili się temu 
dokładnie przyjrzeć. 

- Trop zaprowadził ich 
do jednej z firm, skąd mógł gi-
nąć taki rodzaj złomu. Podczas 
oględzin pobliskiego terenu 
i budynków ujawnili otwór 
w ścianie oraz ślady, które 
świadczyły o tym, że ktoś trak-

tuje to miejsce jak „kanał” prze-
rzutowy. Mundurowi przyjęli 
wówczas od właściciela firmy 
zawiadomienie o przestęp-
stwie i prowadzili intensywne 
działania wykrywcze - infor-
muje asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiato-
wej Policji w Inowrocławiu.                                                               

Zgromadzone informacje 
pozwoliły policjantom na to, że 
8 czerwca na terenie tejże firmy 
zatrzymali 24-letniego pracow-
nika, którego już wcześniej ty-
powali do tej sprawy.  

Ustalili, że przez ostatnie 
pół roku wynosił on przez 
otwór w ścianie budynku ma-

gazynowego, a potem wy-
wiózł, ponad 300 kilogramów 
złomu. Następnie sprzedał to 
wszystko na skupach.  

Mężczyzna usłyszał już za-
rzut kradzieży z włamaniem. 
Grozi mu teraz kara do dziesię-
ciu lat więzienia.                        
(DM)                                                                                  

WYNIÓSŁ AŻ 300 
KILOGRAMÓW ZŁOMU

Sprawa karna, utrata pracy 
i wstyd - takie konsekwencje 
spadły na 24-letniego miesz-
kańca gminy Kruszwica. 
Sprawę kradzieży z włama-
niem do jednej z firm rozwi-
kłali miejscowi policjanci. 
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DUŻA BIMBROWNIA
Właścicielowi bimbrowni, 
która działała we wsi pod Ino-
wrocławiem, grozi do roku 
więzienia. W nielegalnej go-
rzelni miał 41 litrów gotowego 
bimbru i 120 litrów zacieru.  

Funkcjonariusze kujawsko-po-
morskiej Krajowej Administra-
cji Skarbowej na miejscu zasko-
czyli dwóch mężczyzn. 

- W garażu kontrolujący 
ujawnili ponad 41 litrów bim-
bru o różnej mocy, w tym do 80 
procent, głównie w butelkach 
szklanych oraz butelkach typu 
PET, a także beczkę o zawarto-
ści ponad 120 litrów tak zwa-
nego zacieru - informuje Kinga 
Błaszczyńska, rzeczniczka ku-

jawsko-pomorskiej KAS.  
- W pomieszczeniach garażo-
wych znajdowała się również li-
nia produkcyjna, składająca się 
m.in. z kolumny destylacyjnej 
i grzałek elektrycznych. 

W budynku mieszkalnym 
mundurowi znaleźli między 
innymi 1680 etykiet z nadru-
kiem, a także dwa opakowania 
węgla aktywnego, służącego 
do filtracji destylowanego al-
koholu. Wszczęto postępowa-
nie karne, rekwirując niele-
galny alkohol oraz sprzęt słu-
żący do jego produkcji. Właści-
cielowi bimbrowni grozi 
grzywna, kara ograniczenia 
wolności albo kara pozbawie-
nia wolności do roku.                 (DM)

AKCJA POLICJANTÓW
Radziejowscy policjanci wraz 
ze swymi kolegami z Inowro-
cławia, przeprowadzili 
wspólne działania na drodze 
krajowej nr 62. W trakcie akcji 
nie odnotowano żadnych zda-
rzeń na tej drodze. 

Działania rozpoczęły się  
9 czerwca o godzinie  6.00 rano. 
Przeprowadzili je policjanci 
ogniwa ruchu drogowego z Ra-
dziejowa i Inowrocławia.  

Mundurowi kontrolowali 
zachowania kierowców na dro-
dze krajowej nr 62, przebiega-

jącej przez powiat radziejowski 
i  inowrocławski. 

- Efektem tego  przedsię-
wzięcia na terenie powiatu ra-
dziejowskiego był brak zdarzeń 
drogowych. Na szczęście nikt 
nie jechał „na podwójnym ga-
zie”. Niemniej w 19 przypad-
kach mundurowi nałożyli man-
daty karne na kierujących za po-
pełnione wykroczenia. Zatrzy-
mano także dwa dowody reje-
stracyjne - mówi asp. szt. Marcin 
Krasucki z Komendy Powiato-
wej Policji w Radziejowie.      
(DM)                               
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WANDAL 
ZNISZCZYŁ 

WIATĘ
Za przestępstwo uszkodze-
nia mienia odpowie 30-letni 
kruszwiczanin. Policjanci za-
trzymali go na gorącym 
uczynku. Był nietrzeźwy 
więc noc spędził w policyj-
nym areszcie. To dopiero po-
czątek jego kłopotów. 

9 czerwca patrol dzielnicowych 
z Kruszwicy otrzymał informa-
cję o niszczeniu wiaty autobu-
sowej przy ul. Kujawskiej. Gdy 
mundurowi podjęli interwen-
cję we wskazanym miejscu za-
uważyli mężczyznę, który 
na ich widok zaczął uciekać. 
Policjanci byli szybsi, dogonili 
go i zatrzymali do wyjaśnienia. 

- Mężczyzna był nie-
trzeźwy i sądził, że usprawie-
dliwi jego zachowanie to, gdy 
powie co nim kierowało nisz-
cząc wiatę. Policjanci wówczas 
usłyszeli, że zdenerwował się 
na dziewczynę i dlatego ude-
rzając rękoma połamał płytę 
wiaty. Trafił do policyjnego 
aresztu, a po wytrzeźwieniu 
usłyszał zarzut - informuje asp. 
szt. Izabella Drobniecka z KPP 
w Inowrocławiu. - Będzie mu-
siał tłumaczyć się w sądzie 
za uszkodzenie mienia, za co 
grozi kara pozbawienia wolno-
ści do pięciu lat. (DM)                                                                                                                                                 

St. asp. Justyna Piątkowska i asp. 
szt. Izabella Drobniecka wraz 
z Marcinem Glapiakiem radiow-
cem RMF MAXXX, podjęli 
współpracę, by uświadomić lu-
dziom zagrożenia, z jakimi mogą 
się zetknąć szczególnie gdy wy-
bierają się za granicę. Tym zagro-
żeniem jest handel ludźmi. 

Policjantki przygotowały 
informator, który dzięki uprzej-

mości miejscowych biur po-
dróży znalazł swoje zastosowa-
nie. Pracownicy biur byli bardzo 
zainteresowani problematyką.  

Podczas przygotowanej 
przez radiowca audycji jeden 
z pracowników biura podróży 
mówi o tym, że wyjazdy i „trzy-
manie się” w grupie jest bez-
pieczniejsze niż w pojedynkę. 
On również edukuje o tym, by 
szczególnie uważać w krajach 
arabskich. Przypomina, że każdy 
kraj ma swoje przepisy i reguły, 
które my powinniśmy poznać, 
gdy tam jedziemy. Natomiast za-
sady pobytu w poszczególnych 

hotelach należy traktować jak 
elementarz. Właściciele biur po-
dróży zapewniają, że wszystkim 
klientom biura będą wręczać po-
licyjny informator. 

Co w policyjnym informa-
torze? To czym jest handel 
ludźmi i jakie ma formy, a także 
informacje o pułapkach związa-
nych z przestępczym werbowa-
niem ludzi, na przykład 
do pracy. Policjantki zamieściły 
także zasady, jak przygotować 
się do wyjazdu za granicę, jakie 
informacje pozyskać i jakie po-
zostawić bliskim w domu.                           
(DM)                                                        

Policjantki wraz z radiowcem 
i biurami podróży działają pro-
filaktycznie, by z wakacyjnych 
wyjazdów wszyscy wrócili bez 
przykrych wspomnień.
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CZWARTA LIGA 
Notecianka Pakość - Start Eco-
Pol Pruszcz 2:0, Przemysław 

Swojnóg, Mateusz Gryglewicz, 
Cuiavia Inowrocław - Sportis 

SFC Łochowo 2:6, Dominik Woź-
niak, Jakub Nowakowski - Mi-

chał Kalitta 3, Mateusz Góra, Fi-
lip Menczyński, Aleksander 

Shiplevski, Wda Świecie - Unia 
Gniewkowo 3:0 (walkower), 

Włocłavia Włocławek - Pogoń 
Mogilno 4:0, Sparta Brodnica - 
Chemik Bydgoszcz 1:3, Pomo-

rzanin Toruń - Kujawianka 
Izbica Kujawska 1:1, BKS Byd-

goszcz - Orlęta Aleksandrów Kuj. 
2:1, Unia Solec Kujawski - Lider 
Włocławek 10:2, Lech Rypin - 
Chełminianka Chełmno 4:5.  

PIĄTA LIGA (GRUPA 2) 
Pogoń II Mogilno - Piast Koło-
dziejewo 1:1, Stanisław Ciejek - 

Piotr Kędziora, Sadownik Waga-
niec - Kujawiak Kowal 2:0, Kuja-
wiak Kruszyn - Zdrój Ciechoci-

nek 1:2, LTP Lubanie - Mień 
Lipno 3:2, Łokietek Brześć Kuj. - 
Noteć Łabiszyn 1:3, Lubienianka 
- Tłuchowia 1:6, Wisła Dobrzyń - 
GKS Baruchowo 1:5. Pauzowało 

Gopło Kruszwica. 
A KLASA (GRUPA 2) 

LZS Kościelec - Noteć Gębice 1:7, 
Piotr Śmiejkowski - Dominik Je-
lonek 2, Mikołaj Kruszka, Daniel 

Aleksandrowicz, Piotr Pacia, 
Krzysztof Kowalski, Marcin Szy-
mański, Dąb BOSiR Barcin - Dąb 
Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 2:2, 

Radosław Mróz, Hubert Ciszew-
ski - Damian Stefański, Kamil 

Reinke (samobójcza), Piast Złot-
niki Kujawskie - Zootechnik Ko-
łuda Wielka 3:2, Marcin Kośka 2, 
Adam Kierstan - Łukasz Sobek, 
Mateusz Wiktorowicz, Spójnia 
Białe Błota - Mikrus Szadłowice 
6:1, Bartosz Adamski 2, Szymon 

Glanc, Filip Prażuch, Marcin 
Czerwiński, Radosław Płócien-
nik - Krystian Wiśniewski, Go-
plania Inowrocław - AF Brzoza 
0:3, Zagłęnie Piechcin - Kujawy 

Markowice 1:0, Szubinianka 
Szubin - Pałuczanka Żnin 2:2.  

B KLASA (GRUPA 4) 
Burza Nowa Wieś Wielka - Orło-
wianka Orłowo 3:2, Jakub Kacz-
marek 2, Łukasz Jaszyk - Kamil 
Ugorski 2, Snajper Rogowo - Cu-
krownik Tuczno 1:2, Dawid Szu-
darski - Tyberiusz Głogowski 2, 

Czarni Wierzchosławice - Unia II 
Gniewkowo 2:3, Karol Aleksan-
drzak 2 - Radosław Kłosowski 2, 

Bartosz Majer, KS Ino-Term 
Brzoza - Olimpia Dąbrowa 4:6, 

LZS Jadowniki - LZS Grochowi-
ska Księże 0:3, Sparta Janowiec 

Wlkp. - Noteć II Łabiszyn 3:2.  
B KLASA (GRUPA 5) 

Unia II Janikowo - KP Jeziora 
Wielkie 3:0, Kolorowi Krusza 

Zamkowa - Noteć II Gębice 2:2, 
Piotr Czerwiński, Wiktor Ry-

dzuński - Maciej Suszek 2, Fre-
gata Polanowice - Tarant Wójcin 

0:4, Unia Leszcze - Iskra Siko-
rowo 6:0, Promień Szczepa-

nowo - Kujawiak Sukowy 4:0, 
Kujawianka Strzelno - Kujawiak 

Sukowy 4:0. 

              PIŁKARSKIE LIGI

Każdy lubi się bawić, nieza-
leżnie od tego, czy ma 5, czy 
95 lat. Jednak zabawy i gry 
dla seniorów są czymś dużo 
ważniejszym niż zwykłą roz-
rywką. To również trening 
zdolności intelektualnych 
oraz ćwiczenie precyzji. 

Rozrywki umysłowe 
I ten właśnie cel przyświecał or-
ganizatorom VI już z kolei Se-
niorskiego Turnieju Rozrywek 
Umysłowych „Łamigłówki dla 
seniorskiej główki w Łojewie”. 
Gospodarze spotkania, klub se-
niora „Łojewianie” z Łojewa za-
prosił sześć zaprzyjaźnionych 
klubów seniora do umysło-
wych potyczek. 9 czerwca 
przyjechały do Łojewa senior-
skie drużyny z klubów seniora: 
„Złoty Wiek” z Janikowa, 
„Wrzos” z Rojewa, „Szczepano-
wianie” ze Szczepanowa, Mo-
bilnych Klubów Seniora 
w Gnojnie i Sławęcinku oraz 
Rady Seniorów przy Radzie 
Miasta Inowrocław. Swoją dru-
żynę wystawili także gospoda-
rze czyli Klub Seniora „Łojewia-
nie” z Łojewa. Ósmym zespo-
łem konkursowym okazał się 
zespół złożony z zaproszonych 
na imprezę gości w osobach 

Wójta Gminy Inowrocław – Ta-
deusza Kacprzaka, Przewodni-
czącego Rady Gminy Inowro-
cław – Krzysztofa Kołtuń-
skiego, dyrektora Centrum In-
tegracji Społecznej w Łojewie – 
Michała Rychłowskiego oraz 
sołtysa Sołectwa Łojewa – Re-
naty Szczygieł. 

Turniejowe zmagania 
Zgodnie z tradycją seniorskich 
spotkań po przywitaniu gości 
przez przewodniczącą „Łoje-
wian” Elżbietę Waszak, zain-
tonowano hymn seniorów 
i on to oficjalnie rozpoczął 
spotkanie. 

Zawodnicy pokrzepieni 
najpierw kawą i pysznym cia-
stem (upieczonym przez pra-
cowników CIS) przystąpili 
do zmagań turniejowych, 
do których zadania przygoto-
wała Alina Liersz-Gajewska. 
Dodatkową, acz niespodzie-
waną i niezaplanowaną za-
gadką okazała się przygoto-
wana przez Wójta paczka, 
w której ukryta była niespo-
dzianka, dla osoby, która od-
gadnie jej zawartość. Niespo-
dzianką okazał się ekspres 
do kawy, który wygrała Alina 
Liersz-Gajewska. Po tym mi-
łym akcencie turniej ruszył 

pełną parą. Z ogromnym zaan-
gażowaniem, skupieniem, 
energią i ochotą seniorzy roz-
wiązywali turniejowe zadania. 

Było odgadywanie rebu-
sów, rozpoznawanie ptasich 
głosów, rozwiązywanie zaga-
dek logicznych, zabawa 
w „Państwa - Miasta” , zapa-
miętywanie informacji z tek-
stu, układanie tekstu z rozsypa-
nek, rozwiązywanie krzy-
żówki, a nawet zabawa w „głu-
chy telefon”. 

Po prawie dwugodzinnych 
zmaganiach trzeba było dać od-
począć szarym komórkom. 
Przed zawodnikami na stołach, 

zamiast zadań, stanęła kolacja 
przygotowana przez pracowni-
ków CIS oraz ciasto i gorące na-
poje. Kiedy goście uzupełniali 
nadwątlone siły komisja kon-
kursowa podsumowała ich 
umysłowe wysiłki i ogłosiła wy-
niki. Różnice punktowe były 
naprawdę niewielkie. 

Zwycięzcą VI edycji Se-
niorskiego Turnieju Rozrywek 
Umysłowych „Łamigłówki dla 
seniorskiej główki w Łojewie” 
została drużyna z Rady Senio-
rów przy Radzie Miasta Ino-
wrocław, drugie miejsce zajął 
Mobilny Klub Seniora w Sła-
węcinku, a trzecie miejsce Mo-
bilny Klub Seniora w Gnojnie. 

Nagrody w postaci gier sto-
likowych rozwijających spraw-
ności intelektualne otrzymali 
z rąk Krzysztofa Kołtuńskiego, 
Michała Rychłowskiego, Renaty 
Szczygieł i Elżbiety Waszak, 
wszyscy uczestnicy. Dodatkowo 
na zwycięzców czekała nagroda – 
niespodzianka ufundowana 
przez dyrektora CIS w Łojewie. 

Po kolacji można było za-
jąć się treningiem pozostałych 
mięśni, w trakcie zabawy ta-
necznej, do której przygrywał 
Andrzej Lange.                         
ALINA LIERSZ-GAJEWSKA 

„ŻEBY W GŁOWIE NIE RDZEWIAŁO”

Badminton, albo innymi 
słowy kometka, to jedna z naj-
popularniejszych rekreacyj-
nych gier wakacyjnych. Koja-
rzona z wczasami, z zawie-
szoną między drzewami 
siatką, z poszukiwaniem zagi-
nionej lotki i z prostymi zasa-
dami samej rywalizacji. 

Nie ma wątpliwości, że bad-
minton to dyscyplina sportu, 
która integruje ludzi bardziej 
niż inne. 3 lipca w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej 
w Tupadłach odbędzie się Tur-
niej Badmintona o Puchar 
Wójta Gminy Inowrocław. 

Dlaczego w sali, a nie 
na powietrzu? O naegatywnym 
odziaływaniu na dobrą zabawę 

najmniejszych nawet podmu-
chów wiatru podczas gry w ko-
metkę przekonał się zapewne 
każdy kto stanął przed badmin-
tonową siatką. 

Do przyłączenia się do ry-
walizacji, w imieniu Wójta Ta-
deusza Kacprzaka - organizato-
rzy zapraszają serdecznie 
wszystkie osoby, które lubią po-
odbijać lotkę, ukończyły 15 lat 
i zamieszkują na terenie gminy 
Inowrocław. Zapisywać się 
można do 30 czerwca. Karta 
zgłoszenia jest do pobrania 
na stronie gminainowroclaw.eu 

Jednym z głównych celów 
zmagań ma być integracja 
mieszkańców, stąd też nie bę-
dzie podziału uczestników zma-
gań na jakiekolwiek kategorie.                                                 

TURNIEJ BADMINTONA 
O PUCHAR WÓJTA
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Tomasz Koszewski i Rafał 
Mańkowski triumfowali 
w VII Czerwcowej Nocy De-
blowej w tenisie.  

W zawodach w grze podwójnej 
na kortach Kujawskiego Cen-
trum Tenisowego Masters 
w Inowrocławiu rywalizowało 
siedem duetów.  

W finale Tomasz Koszew-
ski i Rafał Mańkowski wygrali 
z Maciejem Jakimiukiem i Jaro-
sławem Kawałkiem 6:4, 4:6, 
10:8. Zrewanżowali im się 
za dotkliwą porażkę w fazie 

grupowej 2:6, 3:6. Trzecie lo-
katy zajęli Janusz Halak i Rafał 
Welenc oraz Marek Przybylski 
i Rafał Szajda.  

Klasyfikacja 
Po trzech turniejach: 1. Marek 
Olszanowski 288 punktów,  
2. Rafał Mańkowski 285, 3. Mi-
chał Mierzwicki 244, 4. Janusz 
Halak 233, 5. Rafał Uławski 214, 
6. Maciej Jakimiuk 176, 7. Rafał 
Grodziski 165, 8. Jarosław Ko-
peć 163, 9. Jarosław Kawałek 
153, 10. Marcin Paczkowski 137.      
(DM) 
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KLUB MŁODZIEŻOWY 

Edu Fun od 1 marca 2022 roku 
realizuje projekt dofi nansowany z Funduszy Europejskich

KLUB MŁODZIEŻOWY 
RAZEM SILNI

Klub Młodzieżowy rozpoczął swoją działalność w marcu 2022 roku.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Rekrutacja do projektu odbywała się od początku marca 2022 r.
W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifi kowało się 15 osób z Inowrocławia.
Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież w wieku od 7 lat do 16. roku życia, mieszkańcy miasta
Inowrocławia, osoby spełniające warunek osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W programie między innymi: wsparcie psychologiczne, zajęcia komputerowe (programowanie 
i drukowanie 3D, bezpieczeństwo w sieci), zajęcia kreatywno-techniczne z ręcznym drukiem 3D, wyjścia 
integracyjne, pomoc w nauce.
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SPORT

Szkoleniowiec był wychowawcą 
m.in. Wojciecha Kowalskiego, 
pięciokrotnego mistrza Polski. 
W Goplanii jego podopieczni 
zdobyli 43 medale w różnych ka-
tegoriach wiekowych, 

W singlu zwyciężyli Mo-
nika Szałek (CKT Grodzisk Ma-
zowiecki) i Marcin Dójczyński 
(MKS Łódź). W grach podwój-
nych najlepsi byli:  Viktoria 

Grabowska (Fundacja Tennis 
Pro Piaseczno) i Nina Jastrzą-
bek (Sopot Tenis Klub) oraz Ja-
kub Januchowski (Astra Ksią-
żenice) i Konrad Marciniak 
(Fundacja Europejskie Cen-
trum Tenisa Mysiadło).            

Inowrocławską Goplanię 
reprezentował Mateusz Zdzie-
bliński. Pokonał Rafała Kucz-
bańskiego (SKT Centrum Byd-
goszcz) 7:6 (4), 4:6, 6:0, ale 
przegrał z Dójczyńskim 2:6, 6:7 
(3). W deblu Mateusz i Maciej 
Rohde (Centrum) ulegli Janowi 
Adamskiemu (Arka Gdynia) 
i Maksowi Szafranowi (TMTC 
Piaseczno) 0:6, 1:6.              
(DM)

PAMIĘCI GUMUŁY
Na kortach w Solankach roze-
grano ogólnopolski turniej 
klasyfikacyjny kadetów (do 
lat 16) - Memoriał Jerzego Gu-
muły, pamięci zmarłego 
w 2001 roku świetnego teni-
sowego trenera.

GRALI BILARDZIŚCI
Marcin Baranowski zwycię-
żył w bilardowym turnieju 
Masters, w którym rywalizo-
wało szesnastu najlepszych 
zawodników z 12 turniejów 
cyklu Grand Prix Inowro-
cław sezonu 2021/2022.   

Gracze przystąpili do zmagań 
w Kręgielni Inowrocław po-
dzieleni na cztery grupy, w któ-
rych mecze rozgrywane były 
według zasady każdy z każ-
dym. Do ćwierćfinału awanso-
wało z każdej grupy po dwóch 
najlepszych graczy. Po tytuł się-
gnął Marcin Baranowski. W fi-

nale wygrał z Tomaszem Wa-
chowskim. Na trzecim stopniu 
podium stanęli Michał Fary-
nowski i Artur Grobelski.   

Organizatorem i sponso-
rem nagród było Stowarzysze-
nie Ino-Pool oraz Kręgielnia 
Inowrocław. Puchary za cztery 
pierwsze miejsca ufundowała 
Starosta Wiesława Pawłowska. 
Dyrektorem turnieju był Artur 
Grobelski, natomiast sędzią 
głównym Jacek Jabłoński. 

W trakcie turnieju gracze 
korzystali z cateringu, który 
przygotowali właściciele Krę-
gielni Inowrocław.                       (DM)                                  
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Inowrocławianie pokonali AK 
Orły Wrocław 52:18, Młode Żu-
bry Białystok 39:37 i Warsaw 
Basketball Warszawa 48:41. 
Ulegli natomiast SKS Gamie 
Starogard Gdański 38:64 
i Spójni Stargard 36:52. 

Klasyfikacja końcowa:  
1. SKS Gama Starogard Gdański, 
2. Spójnia Stargard, 3. IAK Ka-
sprowicz Inowrocław, 4. Młode 
Żubry Białystok, 5. Warsaw Ba-
sketball, 6. AK Orły Wrocław. 

Nagrody indywidualne. 
Wyróżniający się zawodnicy 
w zespołach: Filip Iglewski 
(Inowrocław), Wojciech Janusz 
(Białystok), Nataniel Owczarek 
(Stargard), Marek Cieślak (War-
szawa), Paweł Falgowski (Sta-
rogard), Aron Ochońko (Wro-
cław). 

Najlepszy strzelec tur-
nieju: Wiktor Piątkowski - 83 

pkt. (Starogard), Stanisław No-
waczyk 83 pkt. (Inowrocław). 
MVP turnieju: Jan Truszczyń-
ski (Starogard). 

Po ostatnim sobotnim me-
czu rozegrano Basketo.pl All 
Star Game, gdzie najlepsi za-
wodnicy wszystkich drużyn ry-
walizowali na parkiecie. W tym 
roku w turnieju chłopców zwy-

ciężył wschód, ale rywalizacja 
przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia organizatorów. 

Imprezę wspierał m.in. 
również Powiat Inowrocławski, 
a Starosta Wiesława Pawłow-
ska osobiście dopingowała ino-
wrocławską drużynę w sobot-
nich meczach. Zespół reprezen-
towali oraz punktowali: Stani-

sław Nowaczyk 83, Filip Iglew-
ski 52, Adam Skibiński 34, Hu-
bert Wcisło 25, Michał Tomkie-
wicz 5, Aleksander Kujoth 5, 
Michał Leartowski 4, Tomasz 
Pakulski 2, Anthony Szałkie-
wicz 2, Witek Dąbrowski 1, 
Ignacy Mroziński, Maciej Cie-
sielski, Kacper Krężelewski, Ad-
rian Kacpczak.                              (DM)                                                                                                                                                                                                             

WALCZYLI W KASPER KIDS CUP
Zakończył się II Ogólnopolski 
Festiwal Koszykówki „Kasper 
Kids Cup”. Po zeszłotygodnio-
wej rywalizacji dziewcząt ten 
weekend należał do chłopców. 
Zawodnicy Kasprowicza wy-
padli dobrze zdobywając osta-
tecznie 3. miejsce. Wygrali trzy 
spotkania a w dwóch, mimo 
ambitnej walki, ulegli bardzo 
wymagającym rywalom.
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ZNÓW ZŁOTO MSPS
Zawodniczki MSPS Inowro-
cław po raz drugi zdobyły mi-
strzostwo województwa ku-
jawsko-pomorskiego w mini-
siatkówce na plaży w kategorii 
do lat 12 . Znakomicie spisały 
się w Nieszawie Wielkiej. 

Obok dwóch drużyn z Inowro-
cławia w finałowym turnieju 
rywalizowały zawodniczki Ka-
mionki Kamień Krajeński i Jo-
kera Świecie. 

Anna Brudzińska i Alek-
sandra Dobecka (MSPS 1) zwy-
ciężyły we wszystkich me-
czach. Wywalczyły złoty medal 

i awansowały do finałów mi-
strzostw Polski, które odbędą 
się w Kołobrzegu (5-10 lipca). 

Brązowy krążek zdobyły 
Karolina Świerczyńska i Zu-
zanna Frydrych (MSPS 2). Po-
konały Kamionkę, a spotkanie 
o srebro przegrały 21:23, mimo 
prowadzenia 16:11 i 20:18. 

Trenerem siatkarek z Ino-
wrocławia jest Zbigniew No-
wak. Rok 2022 jest bardzo do-
bry dla jego młodych pod-
opiecznych. Od 30 czerwca  
będą walczyły w Gliwicach 
w wielkim finale rozgrywek 
Kinder Joy of Moving.             (DM)                   
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O Puchar Starosty Powiatu 
Inowrocławskiego Wiesławy 
Pawłowskiej walczyli zawod-
nicy urodzeni w 2012 roku 
i młodsi z ośmiu zespołów: 
Notecianki Pakość, Unii 
Gniewkowo, Gopła Kru-
szwica, Małego Piłkarza No-
teci Inowrocław, Akademii Pił-
karskiej Reissa Inowrocław, 
Akademii Piłkarskiej Błękitni 
Inowrocław i Cuiavii I i II.  

Zawody zostały rozegrane 
na trzech specjalnie przygoto-
wanych boiskach trawiastych 
Stadionu Miejskiego.                 

Triumfowali piłkarze 
Gopła Kruszwica. Drugie 
miejsce zajęła Akademia Pił-
karska Cuiavia I Inowrocław. 
Trzecią lokatę zajęła Akade-
mia Piłkarska Reissa Inowro-
cław.   

- Dziękujemy wszystkim 
drużynom i kibicom za rywali-
zację, doping i świetną zabawę, 
a Starostwu Powiatowemu  
za pomoc w organizacji tur-
nieju - informuje zarząd Cuia-
vii Inowrocław.  
(DM)

100-LECIE CUIAVII
W niedzielę na Stadionie 
Miejskim imienia Inowro-
cławskich Olimpijczyków od-
był się młodzieżowy turniej 
piłkarski  z okazji obchodów 
100-lecia Cuiavii Inowrocław. 
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Dynamicznie rozwijająca się inowrocławska fi rma ECS Cable 
Protection Sp. z  o.o. w  związku z  rozbudową parku maszyno-
wego i  potrzebą powiększenia swojej załogi, zaprasza zarów-
no absolwentów, jak i  osoby zainteresowane podjęciem pracy 
na drzwi otwarte, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca br.

Dni otwarte w  fi rmie 
to  nowość na  rynku praco-
dawców. Podczas ich trwa-
nia będzie można obejrzeć 
jak wygląda proces pro-
dukcyjny, poznać specyfi kę 
działalności oraz uzyskać 
odpowiedzi na  pytania, 
związane z pracą, zakresem 
obowiązków i  ewentualny-
mi wymaganiami. Spółka 
obecnie poszukuje opera-
torów maszyn i  urządzeń 
do obróbki wyrobów z two-
rzyw sztucznych. 

ECS Cable Protection 
w  Inowrocławiu działa 
od  1999 roku, ale 1 stycznia 
2009 roku stało się częścią 
międzynarodowego koncer-
nu ITW (Illinois Tools Works 
Inc.) i  funkcjonuje w struktu-
rze grupy kapitałowej jako 
jednostka organizacyjna 
włoskiej dywizji Elematic 
Cabling Systems.

Spółka jest producen-
tem i  dostawcą szerokiej 
gamy produktów z  tworzyw 
sztucznych, do  których na-
leżą wężyki termokurczliwe, 
osłony spiralne, plecione, 
wężyki izolacyjne wykonane 
z  PVC.  Wszystkie produk-
ty oferowane są w  szerokiej 
gamie rozmiarów i  kolorów, 
w wersji z klejem lub bez kle-
ju oraz jako wężyki spłasz-
czone i są bazą do systemów 

identyfi kacji kabli i  przewo-
dów. 

W  ofercie są również 
produkty niekurczliwe, któ-
re są alternatywą lub uzu-
pełniają ofertę wyrobów 
służących do  ochrony, łą-
czenia lub izolacji. Odbior-
cami produktów są klienci 
rynków motoryzacyjnych, 
elektronicznych, telekomu-
nikacyjnych oraz przemysłu 
energetycznego z  całego 
świata. Najwięcej wyrobów 
trafi a do  Niemiec, Włoch 
i Francji, ale także wysyłane 
są do  Kanady, Meksyku czy 
Indii. 

Dzięki połączeniu ECS 
Cable Protection z  między-
narodowym koncernem jego 
potencjał dynamicznie wzrósł 
w  zakresie produkowanych 
wyrobów i  obsługiwanych 
rynków. Obecnie jest wiodą-
cym producentem koszulek 
termokurczliwych, a  co  naj-
ważniejsze w  ciągu ostatnich 
10 lat zwiększyło obroty 
o  ponad 300 procent. Jego 
dynamiczny rozwój został za-
uważony i doceniony poprzez 
otrzymanie wyróżnień w róż-
nych rankingach, tj. Gazele 
Biznesu czy Diamenty For-
besa. W  bieżącym roku ECS 
otrzymało certyfi kat wiary-
godności zdolności płatniczej 
Creditreform Polska.   

Obecnie fi rma zatrudnia 
112 osób (80 na  produkcji). 
Praca odbywa się od  ponie-
działku do  piątku w  trzech 
zmianach. Pracownicy mogą 
liczyć na  stabilne zatrudnie-
nie, atrakcyjne wynagrodze-
nie, specjalistyczne szkole-
nia i  bardzo dobre warunki 
socjalne. Dodatkowo spółka 
oferuje pakiety medyczne, 
ubezpieczenie grupowe, kar-
nety na basen, bilety do kina 
i  na  różne wydarzenia roz-
rywkowo-kulturalne oraz 
różnego rodzaju dofi nanso-
wania z  zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych, 
np. do  wypoczynku letniego 
i świąt.

ECS Cable Protection zaprasza! 
Nie zapomnij zabrać CV!

Spotkania w  ramach dni otwartych odbędą się 
22 i  23 czerwca o  godz. 12.00 w  siedzibie ECS 
Cable Protection przy ulicy Poznańskiej 375 
w  Inowrocławiu-Mątwy. Firma zachęca do  od-
wiedzin nie tylko uczniów i  studentów, ale także 
osoby zainteresowane pracą i  osobistym rozwo-
jem  w  stabilnym, dynamicznym koncernie. Zgło-
szenia na  oba terminy prosimy kierować drogą 
telefoniczną lub na niżej podany adres e-mailowy:

Kontakt:  52 352 75 24; 

 ecsbiuro@itw-italy.com

DRZWI OTWARTE 
w ECS Cable Protection
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