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Ten rok w Powiecie Inowrocławskim będzie przebiegał pod znakiem ekologii.
Działań zaplanowano mnóstwo, a niektóre projekty właśnie się zaczynają.

P

owiat Inowrocławski to
żyzne gleby, piękne lasy
i jeziora oraz mnóstwo
fantastycznych zakątków,
o które musimy zadbać,
aby mogły się nimi cieszyć
nasze dzieci. Dlatego w tym roku szczególnie skupiać się będziemy na działaniach na rzecz natury w ramach kampanii Ekologiczny Powiat Inowrocławski –
mówi starosta Wiesława Pawłowska.
Kilka dni temu zainicjowała ona
budowę „hotelu” dla zapylaczy,
który powstał w ogrodzie powiatowego muzeum.
Pomysł realizowany jest przez
Starostwo Powiatowe, Muzeum im.
Jana Kasprowicza, Nadleśnictwo
Gniewkowo i firmę Syngenta z Warszawy, która dostarczyła nasiona roślin atrakcyjnych dla zapylaczy.

Teraz muzeum zapraszać będzie mieszkańców, szczególnie
dzieci i młodzież, do przyłączenia
się do budowy „hotelu” dla dzikich
zapylaczy. Warto pamiętać, że dzikie pszczoły nie żądlą, więc nie są
niebezpieczne dla potencjalnych
uczestników budowy „hotelu”.
Do jego budowy użyte zostały:
pnie drewniane, trzcina, glina,
szyszki, kora. W trzcinie i nawiercanych otworach gnieżdżą się
pszczoły samotnice. Najpopularniejsze to murarki. Konstrukcja zachęci
różne trzmiele i osowate. Oprócz
tego da schronienie innym błonkówkom i żukom.
Budowa zaczęła się wiosną, bo
właśnie wygryzają się z kokonów
nowe
pokolenia
owadów.
Do czerwca większość z nich zakoń-
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czy zakładanie schronień dla potomstwa, które całe lato spędzi
w kokonach (murarki) i wygryzie się
dopiero na wiosnę lub jak w przypadku trzmielowatych, samice będą
szukały schronienia na początku jesieni aby przezimować. Warto dbać
o owady zapylające ponieważ ponad
80% roślin lądowych jest przez nie
zapylanych.
Uruchomienie „hotelu” to jeden z elementów tegorocznej kampanii o nazwie Ekologiczny Powiat
Inowrocławski.
W jej ramach, jako gadżet promocyjny, został właśnie wyprodukowany miód oraz pyłek pszczeli ze
specjalnymi etykietami.
- Stosuje się go jako naturalny
antybiotyk, hamujący rozwój niepożądanych bakterii. Jego słodki
smak, wykorzystywany jest jako naturalny słodzik, bogaty w cenne
składniki. Warto spożywać go jako
środek wspomagający w leczeniu
przeziębień, infekcji dróg oddechowych czy w chorobach wynikających z obniżonej odporności - mówi
o powiatowym miodzie pszczelarz
Tomasz Paul.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

EKOLOGICZNY POWIAT INOWROCŁAWSKI

Z kolei pyłek to naturalne źródło wielu cennych składników odżywczych, m.in. witaminy E, witamin z grupy B oraz fosforu i potasu.
Ma wiele leczniczych właściwości,
a jego działanie od dawna doceniane
jest przez medycynę.
W inicjatywę włączają się także
inne placówki kulturalne i oświatowe z regionu. Powiat Inowrocławski, policja oraz inne instytucje zorganizowały ostatnio ekologiczne
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konkursy, w tym quiz. Będą też kolejne zabawy!
Miód i pyłek będzie można wygrywać w konkursach organizowanych przez Powiat Inowrocławski,
do których serdecznie zapraszamy.
Przecież natura to nasz skarb!
O wszystkich inicjatywach w ramach kampanii informujemy w specjalnej zakładce, którą można otworzyć z internetowej strony Powiatu
Inowrocławskiego.
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• WYWÓZ GRUZU
I ODPADÓW BUDOWLANYCH
• KONTENERY OD 1 m3 - 36 m3, BIG BAGI
• WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
• USŁUGI HDS

OFERUJEMY :

NASIONA KUKURYDZY
• części do maszyn rolniczych
• akumulatory
• opony, dętki
• worki, rękawice
Czynne: pon.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00

hanna.szoszorowska@polskapress.pl
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Lombard
Inowrocław
ul. Dworcowa 2
tel. 727 529 428

WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

W poniedziałek w Inowrocławiu z okazji Święta Konstytucji
3 Maja w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie odbyła się
msza w intencji Ojczyzny. Wzięli
w niej udział mieszkańcy,
przedstawiciele władz powiatu,
miasta i innych instytucji.
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Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska przekazała
na ręce dyrektorów szkół objętych projektami certyfikaty dla
tegorocznych maturzystów
i uczniów, którzy zakończyli
udział w zajęciach w ramach
unijnych projektów „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” oraz
„Zostań Omnibusem II”.
Przypomnijmy, projekt „Twoja
wiedza-Twoja przyszłość III”
skierowany jest do uczniów
szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Certyfikaty otrzymało 190
uczniów, którzy w ramach projektu zakończyli następujące zajęcia: detal architektoniczny budownictwa sakralnego i ład
przestrzenny w Zespole Szkół
Budowlanych w Inowrocławiu,
grafika przestrzenna i druk 3 D
oraz Mikro TIK- podstawy konfiguracji w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych, kasjer-sprzedawca w Zespole
Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, catering
dietetyczny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
kuchnia śródziemnomorska, or-

ganizacja usług cateringowych,
sporządzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych w Zespole
Szkół w Kościelcu, cukiernik,
kucharz i język angielski ukierunkowany zawodowo, komputerowe wspomaganie projektowania, programowanie sterowników PLC w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, pielęgnacja i strzyżenie zwierząt w Zespole Szkół
Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Całkowita wartość projektu wynosi 597 968,32 zł,
w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego - 508 273,06 zł
(85%), oraz wkład własny - 89
695,26 zł (15%).
W ramach drugiego z projektów „Zostań Omnibusem II”
na ręce dyrektorów szkół prowadzących kształcenie ogólne
przekazano certyfikaty dla 726
uczniów, którzy zakończyli
udział w zajęciach. 351 uczniów
I LO zakończyło udział w zajęciach m.in. z biologii, chemii
i geografii metodą eksperymentu, komunikacji interpersonalnej, informatyki, języka an-

Rozpoczęły się matury
Tydzień temu świadectwa
ukończenia szkoły otrzymało
537 uczniów liceów ogólnokształcących, 423 uczniów
techników oraz 58 słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych. Większość z nich
oraz 406 absolwentów z ubiegłych lat od poniedziałku zdaje
egzaminy maturalne.

gielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. 117
uczniów II LO brało udział w zajęciach: korekcyjno-kompensacyjnych, biologii, fizyki, geografii i matematyki metodą eksperymentu, biologii, informatyki,
języków: angielskiego, niemieckiego i włoskiego. Dla 131
uczniów III LO też przygotowano ciekawe lekcje m.in.:
kształtowanie postaw kreatywności, biologii, chemii, fizyki
metodą eksperymentu, języka
angielskiego. 40 uczniów IV LO
w Zespole Szkół ChemicznoElektronicznych ukończyło
szkolenie: z komunikacji interpersonalnej, matematyki, języka angielskiego. 87 osób z LO
w Zespole Szkół im. Jana Pawła
II w Kościelcu uczyło się: języka
angielskiego, matematyki, obsługi i zarządzania serwisem internetowym w formule WordPress matematyki.
Całkowita wartość projektu wynosi 867 254,54 zł
w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego – 737 166,35 zł
(85%), oraz wkład własny – 130
099.19 zł (15%).

Poświęcił Drzwi Jubileuszowe
W sobotę w kościele św. Mikołaja odbyła się uroczysta msza
połączona z poświęceniem
Inowrocławskich Drzwi Jubileuszowych przez prymasa Polski Wojciecha Polaka.
Powstały dzięki grupie społeczników - na czele z Piotrem
Jóźwiakiem, starszym Cechu
Rzemiosł Różnych, dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Zaprojektował je Andrzej
Prokopiuk, inowrocławski artysta plastyk. Wykonanie
drzwi, od artystycznej koncep-

cji, poprzez odlewy z brązu
i montaż w wejściu głównym
do kościoła św. Mikołaja było
możliwe dzięki wsparciu wielu
mieszkańców Inowrocławia

i miejscowych instytucji. Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali przedstawiciele społecznej inicjatywy budowy
drzwi i fundatorów: Ewa Chęsy,
Piotr Jóźwiak, Maciej Grabski
i Andrzej Prokopiuk.
Drzwi poświęcił prymas
Wojciech Polak. Następnie przewodniczył on uroczystej mszy
świętej. - Dziękuję tym, którzy
przyczynili się do tego, że do tej
pięknej świątyni prowadzą tak
piękne drzwi upamiętniające historię miasta. To drzwi ku przyszłości, przez które wchodzimy
w nasz ludzki świat - mówił.

Wszystko zaczęło się we wtorek od języka polskiego. W kolejnych dniach były inne przedmioty.
- Drodzy Maturzyści, trzymamy za Was kciuki! Życzymy
Wam lekkiego pióra, dobrej pamięci i uśmiechu, bo przecież
problemów i tak macie w tym
pandemicznym roku dość. Jestem pewna, że sobie poradzicie. Powodzenia! – mówi Starosta Wiesława Pawłowska.
Z uwagi na sytuację epidemiczną, w tym roku zmianie

uległy zasady przeprowadzania
egzaminu maturalnego. Część
ustną z języka polskiego i obcego zdają tylko osoby, którym
wynik z tej części egzaminu jest
niezbędny w rekrutacji na wyższą uczelnię za granicą.
Nie ma również obowiązku przystępowania do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania
przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, które zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.
Wszystkie egzaminy odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi.
Egzamin maturalny potrwa do 21 maja.

FOT. BUDOWLANKA

W związku z analizą potrzeb
drogowych, Starosta Wiesława
Pawłowska odwiedziła miejscowość Papros. Spotkała się
tam z sołtysem Dariuszem Augustyniakiem. Staroście towarzyszyły powiatowe służby
drogowe. Spotkanie dotyczyło
kwestii bezpieczeństwa we
wsi, przez którą przebiega
droga powiatowa Kruszwica Papros - Dobre. Stanowi ona
główny ciąg komunikacyjny,
a nasilenie ruchu jest tam
znaczne, zarówno pojazdów
osobowych, jak i ciężarowych.
Wpływa to na zagrożenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się na odcinku tej drogi.
Mieszkańcy widzą potrzebę
budowy tam chodnika. – Analizujemy i sprawdzamy takie sygnały, przede wszystkim w terenie, czego przykładem jest
moja wizyta w Paprosie. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców to priorytetowa
sprawa dla władz powiatu podkreśla Starosta
Wiesława Pawłowska.

Certyfikaty dla
uczniów z powiatu

O złotym dukacie niderlandzkim
Pisząc o skarbach czas na coś
z prawdziwego kruszca, złota.
W zbiorach powiatowego Muzeum im. Jana Kasprowicza
znajduje się złoty dukat niderlandzki wybity w 1831 roku.
Dukat niderlandzki był jedną
z najmocniejszych i najpewniejszych walut XVII i XVIII wieku.
Powstał dokładnie w końcówce
XVI wieku w północnych Niderlandach. W Rzeczypospolitej pojawił się w XVII wieku.
Na jego sukces składała się
m. in. dominacja handlowa
miast niderlandzkich i dzięki
nim był eksportowany w różnych kierunkach świata.
Na rewersie posiadanej
przez Muzeum monety, widzimy rycerza w hełmie, którego
zbroja przepasana jest szarfą.
Wojownik w prawej ręce trzyma
miecz, zaś w lewej pęk strzał
przewiązany wstęgą. W otoku

odczytujemy napis: CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT co
tłumaczy się ZGODĄ MAŁE RZECZY WZRASTAJĄ. Ciąg dalszy tej
łacińskiej sentencji brzmi: „niezgodą nawet największe się rozpadają”. Złote słowa na złotej
monecie, której waga wynosi
3,4897 g.
Początki powiatowego
muzeum bezpośrednio łączą
się z niderlandzkimi dukatami.
W 1930 r. w Inowrocławiu
przy ul. Św. Ducha 16, podczas
budowy kamienicy, odnaleziono skarb złotych niderlandzkich dukatów. W związku z odkryciem do miasta przybył pełniący funkcję konserwatora zabytków prof. Zygmunt Zakrzewski. Spotkanie z prezydentem Apolinarym Jankowskim zaowocowało powstaniem Muzeum Regionalnego
Kujaw Zachodnich, protoplasty
obecnego muzeum.

FOT. MUZEUM

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

STAROSTA W TERENIE

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

KRÓTKO

FOT. DOMINIK FIJAŁKOWSKI
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Jedenaście podmiotów
otrzyma w tym roku
wsparcie z budżetu Powiatu Inowrocławskiego
na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących
się w gminnej ewidencji
zabytków.
Na ogłoszony przez Zarząd
Powiatu na początku lutego konkurs ofert wpłynęło

15 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 11.
W budżecie na ratowanie
zabytków zagwarantowana
została kwota 160 tys. zł.
Kwoty dofinansowania wynoszą od 6 do 20 tys. zł.
Przypomnijmy, w 2020 r.
dofinasowanie otrzymało
9 zabytków, na które rozdysponowano kwotę 130 tys.
zł.
Oto lista podmiotów, które otrzymały wsparcie:
• Parafia rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Piaskach
– na remont dachu oraz
ścian zewnętrznych (ele-

wacji) kościoła parafialnego - 16 000 zł,
• Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu – na remont
drewnianej dzwonnicy
(po pożarze) - 15 000 zł,
• Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach
– na roboty remontowo-budowlane w zakresie
elewacji, robót konserwatorskich - 15 000 zł,
• Parafia rzymskokatolicka
pw. św. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Tucznie – na konserwację
polichromii we wnętrzu

Co roku Powiat Inowrocławski planuje w swoim budżecie i sukcesywnie zwiększa środki na ratowanie naszych zbytków. Tak duża liczba złożonych wniosków
oznacza, że potrzeb w tym zakresie jest naprawdę wiele. Prace wykonywane
przez parafie i inne podmioty są kosztowne. Mamy tego świadomość. Dofinansowanie, które powiat przyznaje, stanowi częściową pomoc w realizacji
tych prac. Jednomyślność radnych przy podejmowaniu tej uchwały i podział
środków oznacza, że wszyscy widzimy potrzeby w ratowaniu zabytków
Wiesława Pawłowska
Starosta Inowrocławski

Fot. STAROSTWO POWIATOWE

Już po raz trzynasty
w związku z koronawirusem i koniecznością
ograniczenia bezpośredniego kontaktu
radni powiatowi obradowali zdalnie.

tym organizacjom dotacje
na 54 przedsięwzięcia, na
łączną wartość ponad 138
tysięcy złotych.
Rada zajęła się też sprawami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
działaniami na rzecz osób
niepełnosprawnych planowanymi na lata 20212027 oraz dokonała oceny
zasobów pomocy społecznej.
Rajcy pochylili się też
nad uchwałą w sprawie
przyznania dotacji na
prace
konserwatorskie,
restauratorskie lub robo-

kościoła parafialnego 20 000 zł,
• Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościelnym – na
rewitalizację cmentarza
przy kościele parafialnym - 15 000 zł,
• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja
w Sławsku Wielkim – na
wymianę, odtworzenie
okien wraz z witrażami

oraz drzwi zewnętrznych
w kościele - 20 000 zł,
• Wspólnota Mieszkaniowa
Uzdrowiskowy Dom Seniora, ul. Solankowa 34
w Inowrocławiu
– na całkowite odtworzenie stolarki okiennej
i drzwiowej oraz remont
elewacji kamienicy 6 000 zł,
• Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Barbary i NMP
Matki Kościoła w Rech-

cie - na prace remontowo-konserwatorskie
związane z wymianą
desek podłogowych
w kościele - 15 000 zł,
• Gmina Gniewkowo
- na opracowanie dokumentacji projektowej
na zadanie: Renowacja
i remont zabytkowego
budynku ratusza z 1908
roku w Gniewkowie
- II etap – elewacja –
9 000 zł,
• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja
w Szadłowicach - na
remont zakrystii kościoła
parafialnego - 9 000 zł,
• Parafia rzymskokatolicka
pw. Imienia Najświętszej
Maryi Panny w Inowrocławiu – na prace polegające na zaimpregnowaniu
drewnianej konstrukcji
poddasza nieużytkowego
w Bazylice Mniejszej 20 000 zł.
Kolejnym krokiem będzie
teraz podpisywanie umów
z wnioskodawcami.

O maszcie na powiatowym muzeum

Obrady powiatowego samorządu

Najpierw podjęto informację Państwowego Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego
za 2020 rok. Pod względem
epidemiologicznym był to przecież rok
szczególny. Przypomnijmy, że 20 marca 2020 r.
w związku z zakażeniami wirusem Sars-CoV-2
ogłoszono na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej
stan epidemii.
W dalszej kolejności
przyjęto
sprawozdanie
z zeszłorocznej realizacji Programu współpracy
Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Zarząd Powiatu przyznał w 2020 r.

Fot. STAROSTWO POWIATOWE

Dotacje na zabytki przyznane

ty budowlane przy zabytkach.
W końcowej części sesji
zajmowano się sprawami
budżetowymi i finansowymi. Zmiany budżetowe
związane były m.in. z informacją, że droga powiatowa Helenowo - Cieślin
znalazła się na liście podstawowych zadań do dofinansowania w ramach
Rządowego
Funduszu
Dróg. Wartość całkowita
zadania to ponad 8,5 mln
zł, z czego połowę stanowić będzie przyznane dofinansowanie.

W 1896 r. w Inowrocławiu żydowski potentat
budowlany Bernhard
Schwersenz razem z żoną
Rebeką, trzynastoletnią
Gertrudą, jedenastoletnim Edwinem i trzyletnim
Manfredem oraz liczną
służbą wprowadził się
do okazałego domu przy
Solbadstrasse. Fasadę
pałacu, obok bogatego
wystroju sztukatorskiego,
zdobił okazały żeliwny
maszt flagowy.
Właściciel, a zarazem
budowniczy domu, rok
później został miejskim
radnym. W 1904 r. jednoznacznie opowiedział się za
zmianą polskiej nazwy miasta na niemiecką Hohensalza, argumentując, że nazwa
Inowrocław-Inowrazlaw
„jest mało znana w Cesarstwie Niemieckim i trudna
do wymówienia”.
Swoją lojalność i związek z państwem niemieckim manifestował, współfundując pomnik cesarza
Fryderyka III przed Szkołą
Wydziałową. Niewątpliwie
z okazji świąt na maszcie
rodzinnego pałacu wywieszał czarno-biało-czerwoną

Fot. STAROSTWO POWIATOWE

flagę Cesarstwa Niemieckiego. Schwersenz nie zamierzał żyć w polskim, od
1919 r., Inowrocławiu. Pałac
sprzedał hrabiemu Emilianowi Skomorowskiemu. Od
teraz, przez kolejnych 20
lat, na maszcie powiewała
biało-czerwona. Jej łopot
towarzyszył beztroskiemu
dorastaniu córek hrabiego Wandy, Heleny i Zosi.
We wrześniu 1939 r.
wszystko ponownie się
zmieniło.
Najpiękniejsza
ulica w mieście zmieniona została w Adolf Hitler
Strasse. Na masztach złowrogo załopotały czerwone
sztandary ze złowróżbną
nazistowską swastyką. Ciekawe czy w styczniu 1945
r. na pałacowym maszcie
w pierwszych dniach wolności powieszono polską
flagę, a może zwycięską
czerwoną z sierpem i młotem? Ciekawe czy 3 maja
1945 r. po raz ostatni, na

prawie 50 lat, załopotała
3-majowa biało-czerwona?
W 1950 r. na Solankowej
ponownie wymieniono tabliczki, tym razem na Stalingradzką i tylko na 6 lat.
A dawny pałac Schwersenza/dom
Skomorowskich
zaczął popadać w ruinę.
Pewnie jeszcze z okazji peerelowskich świąt wciągano flagę na maszt. Lecz nie
było to łatwe. Maszt przecież zawieszono wysoko.
W 1984 r. losy pałacu
związane zostają z Muzeum im. Jana Kasprowicza. Pojawia się wysoki
drewniany parkan i rozpoczyna wieloletni remont.
31 października 2006 r. remont został zakończony.
Niestety, maszt flagowy
odrestaurowano
jedynie
połowicznie. Zakonserwowany wrócił na fasadę muzealnej siedziby, jednak bez
możliwości użycia. Dopiero
teraz, dzięki pomocy Zarządu Dróg Powiatowych,
przywrócono mu funkcję. 30 kwietnia ponownie
wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę. Z okazji
państwowych świąt będzie
tam dumnie powiewać.
W inne dni równie dumnie
na maszcie załopocze czarno-żółto-czerwona
flaga
Powiatu Inowrocławskiego.
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gmina inowrocław

www.gminainowroclaw.eu

Termomodernizacja
z innowacyjnymi rozwiązaniami

Trwa termomodernizacja
sali biesiadnej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.
Inwestycja polega nie tylko
na poprawie efektywności
energetycznej poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i dachu przebudowanego budynku oraz częściowej
wymianie stolarki, ale również na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań polegających na montażu paneli
fotowoltaicznych oraz nowego źródła ciepła.
Na realizację inwestycji
Gmina Inowrocław pozy-

skała wsparcie ze środków
Unii
Europejskiej
w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, działanie 3.3
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym, w kwocie 425.522,79 zł
Wykonawcą
inwestycji
jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDMONT Jarosław Zieliński
z Włocławka.
Szacowana wartość inwestycji wyniesie 644.067,89 zł.
Zakończenie prac planowane jest na październik br.

fot. Waldemar Zieliński

Zapraszamy na film i nad Małe Gopło

Spotkanie z mieszkańcami
online
W środę, 28 kwietnia, na
stronie internetowej Gminy Inowrocław odbyło się
spotkanie online Wójta
Gminy Inowrocław Tadeusza Kacprzaka z mieszkańcami.

fot. NADESŁANE

Za nami majówka, przed
nami kolejne coraz cieplejsze weekendy.

Tadeusz Kacprzak: Po co te
spotkania? Pandemia spowodowała, że nie możemy
spotkać się tak jak co roku,
na spotkaniach wiejskich,
twarzą w twarz. Stąd taki
nasz pomysł na spotkania internetowe, także i z moimi
współpracownikami; do Państwa dyspozycji będą dyrektorzy i kierownicy UG. Również Przewodniczący Rady
Gminy
zarekomendował
swoją obecność, jeśli będzie
taka potrzeba. Podczas spotkania zawsze znajdzie się
miejsce na bieżące informacje z życia Gminy, z życia
Rady. Mam też prośbę, jako
że będzie udostępniony
czat, by Państwo zadawali
pytania i zgłaszali propozycje tematów spotkań...
Podczas pierwszego godzinnego spotkania online
Wójt Gminy Inowrocław
streścił m.in. działania
Urzędu w trudnym 2020 r.
oraz przedstawił zakończone inwestycje, trwające,
a także plany na najbliższy

rok i kolejne lata. Nie zabrakło również tematu szczepień oraz apelu o meldunek
w Gminie Inowrocław, co
przełoży się na jej rozwój.
Kilkunastu
mieszkańców
skorzystało z możliwości
bezpośredniego zadania pytania włodarzowi.
Spotkania
internetowe
będą odbywały się zawsze
w ostatnią środę miesiąca
(początek o 18.00), a także
przy okazji wszelkich ważnych wydarzeń (jako zapowiedź lub jako ich podsumowanie). Już dziś serdecznie
zapraszamy do udziału.
Pozytywne komentarze
przesłane podczas spotkania, jak i ilość odbiorców
transmisji (stronę www
podczas relacji odwiedziło
ponad 120 osób) zaświadczają, że ta forma kontaktu
i dialogu ma szansę sprawdzenia się.
Zapis spotkania można
prześledzić wpisując: http://
gminainowroclaw.eu/spotkanie.

Co prawda, przed dalekimi
podróżami hamują nas cały
czas zarządzone obostrzenia, ale na szczęście są miejsca bliskie, przynajmniej
mówiąc o odległości, które
mają szansę stać się bliskimi również i w aspekcie…
uczuciowym.
Łojewo, leżące kilka kilometrów od Inowrocławia
i od Kruszwicy, to jedna
z najstarszych kujawskich
wsi. Położona jest na północno-wschodnim brzegu

jeziora zwanego potocznie
Małym Gopłem. Powierzchnia jeziora jest mniejsza od
Gopła „dużego” o ponad
30 razy. Urodą jednak nie
ustępuje wiele dużemu sąsiadowi, a może nawet…
No właśnie. Do piękna
Jeziora Szarlejskiego, bo
tak brzmi oficjalna nazwa
zbiornika, tych niezdecydowanych będą starać się
przekonać
w
kilkunastominutowej
opowieści
autorzy filmu opublikowanego na kanale YouTube
Gminy
Inowrocław.
Opiewając piękno jeziornej i nadjeziornej okolicy
(ot, chociażby powstające-

go ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Łojewie),
postarają się podsunąć Państwu argumenty do odwie-

dzin tego ustronnego zakątka kujawskiej ziemi.
Zapraszamy na film i nad
Małe Gopło.

fot. Waldemar Zieliński

Przypominamy o zakazie wypalania traw
Każdego roku
w okresie wiosennym
dochodzi do pożarów
spowodowanych
wypalaniem traw
i nieużytków rolnych.
Proceder ten nie tylko
w znacznym stopniu niszczy przyrodę, ale jest również bardzo niebezpieczny
m.in. z uwagi na brak kontroli nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym się żywiołem. Wzniecony pożar
zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną

Konsekwencje
zwierzęta.
w postaci grzywny to najłagodniejsza kara, jaka może
spotkać osoby wypalające
trawy.
Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień
może łatwo przenieść się
na zabudowania czy tereny leśne, powodując
duże straty. Ogień może
być niebezpieczny także
dla osób postronnych oraz
tych, które go wzniecają.
Bardzo często wypalane
łąki znajdują się przy drogach. Wówczas dym może
poważnie ograniczać widoczność kierowcom, co

stwarza dodatkowe zagrożenie.
Nie bez znaczenia jest
również aspekt ekologiczny.
Ofiarą ognia padają żyjące
dziko zwierzęta, takie jak
jeże, zające czy kuropatwy,
a ziemia na wypaleniskach
staje się jałowa.
Zakaz wypalania traw
określony został w Ustawie o ochronie przyrody
oraz w Ustawie o lasach.
Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany,
aresztu lub grzywny, której
wysokość może wynieść
od 5 do 20 tys. zł, a sprawca podlega karze pozba-

wienia wolności nawet do
10 lat.
Oprócz
wspomnianych
sankcji wypalającemu grożą
również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy,
którzy świadomie wypalają
grunty rolne, muszą się liczyć z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić
rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany
rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie
przez niego traw.
Apelujemy o rozsądek!
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MIASTO INOWROCŁAW

www.inowroclaw.pl

Punkt Szczepień Powszechnych
w inowrocławskiej hali
- Nasz Punkt Szczepień Powszechnych, jako pierwszy
z 27 punktów w Kujawsko-Pomorskiem,
rozpoczął
szczepienia 1 maja, pomimo
że został zarejestrowany
jako ostatni w naszym województwie. Na szczepienia mamy chętnych nawet
z Torunia i Bydgoszczy,
gdzie tego typu punkty dopiero ruszają – informuje
prezydent Ryszard Brejza.
W hali można się szczepić Moderną lub AstrąZe-

necą, które pochodzą z rezerw firmy Revita Centrum
Medyczne. Miasto Inowrocław nadal czeka na szczepionki, które miały być
przekazane w ubiegłym
miesiącu.
Cały czas można zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19 pod
numerami: 733 002 717
i 525 223 051, a także poprzez infolinię: 989, mailowo:
szczepieniainowroclaw@
gmail.com lub poprzez

Kolorowa wystawa
w Solankach

stronę www.pacjent.gov.pl
przez Internetowe Konto
Pacjenta.
Dzięki sprawnej obsłudze
zespołów
szczepiennych
pracujących w hali, obowiązują bardzo krótkie terminy pomiędzy rejestracją
a szczepieniem.
W Punkcie Szczepień
Powszechnych można się
szczepić przez 7 dni w tygodniu, łącznie ze świętami w godzinach 8.0018.00.

FOT. MIASTO INOWROCŁAW

Miasto Inowrocław w Hali
Widowiskowo-Sportowej
utworzyło Punkt Szczepień Powszechnych.
29 kwietnia br. ruszyła
rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19.
W czterech pierwszych
dniach działania punktu,
od 1 do 4 maja, zaszczepionych zostało ponad
7 tysięcy osób.

Dni Inowrocławia
w zupełnie nowym wymiarze

Solankowa pergola jest
już przygotowana na
sezon turystyczny. Kolorowe parasolki zdobią tę
część parku.

Już niebawem DNI
INOWROCŁAWIA.
W tym roku wydarzenie
świętujemy przez 10
dni! W nowej odsłonie
i w zaskakującej formie,
bez względu na wiek
i dla każdego, a przede
wszystkim pod nową
nazwą - INO POP
Festiwal.

Znajdująca się tam wystawa
fotografii została uzupełniona nowymi planszami.
Oprócz ujęć przedstawiających Inowrocław z lotu ptaka, można zobaczyć zdjęcia
ciekawych miejsc z naszego
miasta.
Wystawa dla turystów
będzie dobrym źródłem informacji o tym, gdzie warto
wybrać się, zwiedzając Inowrocław.

W tym roku planowane
jest miasteczko festiwalowe, występy największych
gwiazdy polskiej muzyki,
aktorów, youtuberów, twórców literatury oraz wiele
innych atrakcji. Wyjątkowy
plakat wydarzenia wykonał
specjalnie dla Inowrocławia
sam mistrz – Andrzej Pągowski.
Od 4 do 13 czerwca, na
scenie Teatru Letniego wystąpią m.in. zespół Big Cyc,
Kwiat Jabłoni, Wolna Grupa
Bukowina czy Bez Jacka.
Miłośnicy kultury, w każdym wymiarze, będą mogli
wziąć udział w przygotowanych
wydarzeniach.

Informacje o
kolejnych
gwiazdach i gościach specjalnych Festiwalu są suk-

cesywnie publikowane na:
www.inowroclaw.pl
oraz
www.kckino.pl.

Prezydent Miasta Inowrocławia

FOT. MIASTO INOWROCŁAW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejskiej
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
(czas powołania: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.).
Termin składania dokumentów upływa 20 maja 2021 r.
Szczegóły konkursu określone są w Zarządzeniu nr 93/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 5 maja 2021 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.inowroclaw.pl.
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GMINA JANIKOWO

www.janikowo.com.pl

Konkurs ekologiczny
Konkurs skierowany był
dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta i gminy
Janikowo. Uczestnicy mieli
za zadanie wykonać samolot, helikopter, kosmonautę, rakietę, planetę, itp.
- czyli zrobienie coś z niczego.
Łącznie wpłynęły 22 przepiękne prace i z tej okazji
każdy uczestnik otrzymał
od nas upominek.
Laureatom dziękujemy za
zaangażowanie oraz życzymy dalszych sukcesów.

W okresie wielkanocnym Centrum Promocji
Dialogu zapewniło swoim
facebookowym obserwa
torom dwie kulinarne
atrakcje.
31 marca odbyła się kulinarna transmisja z Grażyną Cholewicką (Tojek).
Autorką bloga kulinarnego
Grażyna gotuje, czynną bywalczynią najróżniejszych
warsztatów
kulinarnych,
współautorką książki „Najlepsze przepisy blogerów
kulinarnych 2011" oraz
fanką Korteza, dla którego z wielką przyjemnością

FOT. NADESŁANE

Dnia 23 kwietnia 2021 r.
nastąpiło wręczenie nagród w Konkursie Ekologicznym organizowanym
przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Janikowie z okazji Międzynarodowego Dnia Lotnictwa
i Kosmonautyki, który
obchodzimy 12 kwietnia
oraz Międzynarodowego
Dnia Ziemi, który obchodzi 22 kwietnia.

Kulinarne
atrakcje
piecze ciasta z imbirem,
a także regionalne przysmaki. Pani Grażyna jest
również założycielką Wielkopolskiej Grupy Blogerów
Kulinarnych i spontaniczną
animatorką życia kulinarnego blogosfery. Pochodzi
z Janikowa, obecnie mieszka w Wielkopolsce. Podczas
kulinarnego live'a widzowie zapoznali się z przepisem na zawijaniec z białą
kiełbasą oraz ogórki w sosie sojowym. 1 kwietnia br.

odbył się natomiast live
kulinarny z Jagodą Łaganowską, uczestniczką programu MasterChef Junior.
Jedenastoletnia mieszkanka Gminy Janikowo, poza
miłością do gotowania oraz
pieczenia tortów, z wielką
przyjemnością stąpa po górach, zdobywając szczyty
- nie tylko kulinarne. Podczas transmisji można było
wspólnie z Jagodą przygotowywać wielkanocne muffinki.

FOT. NADESŁANE

Warsztaty dziennikarskie
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Janikowie bierze
udział w projekcie „Sieć na
Kulturę” i zakończył właśnie
nabór uczestników na warsztaty z dziennikarstwa online.

Termin rozpoczęcia szkolenia
maj 2021, szkolenie będzie
trwało 31 godzin lekcyjnych
oraz każdy uczestnik otrzyma
certyfikat potwierdzający udział
w szkoleniu. Celem warszta tów

jest rozwijanie umiejętności
informatycznych m.in. nabycie
wiedzy odnośnie zakładania
bloga, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w sieci, tworzenie
plakatów, ulotek czy zaproszeń.

GMINA PAKOŚĆ

www.pakosc.pl

Tabor pakoskiego Przedsiębiorstwa Usług
Gminnych powiększył się o nowy pojazd

Pojazd
przeznaczony
jest do zbiórki opadów komunalnych,
wyposażony
w dwukomorową zabudowę z dwoma niezależnymi
urządzeniami zasypowymi
tylnymi oraz dwoma niezależnie pracującymi odwłokami.
Pojemność skrzyń ładunkowych wynosi 14 m3 oraz
7 m3. Urządzenie załadowcze przystosowane jest do
opróżniania pojemników od
80 do 1100 litrów.
Prezes Przedsiębiorstwa
Usług Gminnych Wiesław
Nurski nie kryje zadowo-

lenia z zakupu: - Ten nowoczesny sprzęt poprawi
bowiem wydajność i szyb-

kość usługi odbierania
i
zagospodarowywania
odpadów
komunalnych,

a w przyszłości pozwoli
na obniżenie kosztów ich
wywozu.

FOT. NADESŁANE

Fabrycznie nowy,
nowoczesny samochód
ciężarowy marki
Mercedes Benz Actros
będzie służył w spółce
Przedsiębiorstwa
Usług Gminnych
w Pakości.
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gmina złotniki kujawskie

www.zlotnikikujawskie.pl	

Los pozwolił uniknąć śmierci
- Krwawa Niedziela 1939 cz. I
Grzegorz Weber

10 października 1939 r.
zgodnie z zarządzeniem
władz niemieckich zobowiązującym Polaków
do zarejestrowania się
w miejscu pracy, zgłosił się na wójtostwie
w Złotnikach Kujawskich
– mowa tu o Władysławie
Ciesielskim, kierowniku szkoły w Złotnikach
Kujawskich. Tam też, tego
samego dnia, wspólnie
z innymi nauczycielami,
został aresztowany i pod
eskortą uzbrojonych SS-manów doprowadzony
do więzienia w Inowrocławiu. Przez kraty okna więziennej celi, 17 października 1939 r. obserwował
tam m.in. makabryczną

egzekucję bohaterskich
obrońców Gniezna.
Dozorca więzienny wywołał ich z celi, na korytarzu
stanęli pod ścianą, kopani
i uderzani kolbą rewolweru.
Zaraz też wywołanie z listy:
„Cizilski ,Lehrer in Guldenhof!” Uderzył rękojeścią rewolweru w twarz. A potem
droga na podwórze pod szopę przy murze więziennym.
Gestapowiec odczytuje wyrok - chwila ciszy i strzały...
Gdy leżąc w kałuży krwi
oprzytomniał, zorientował
się, że żyjących dobijają.
Szybko zamknął oczy i udając martwego, przestał się
poruszać. Później okazało
się, że szyję wprawdzie miał
przestrzeloną, ale bez poważniejszego uszkodzenia.
Obok leżał nieżyjący już
Władysław Ozdoba. Przyprowadzono kolejnych, cisza
i salwa, zginął Leon Kosz-

fot. NADESŁANE

czyński, kierownik szkoły
z Lisewa Kościelnego.
Przeczekał i pod osłoną
nocy wszedł po belkach na
dach szopy, a potem na mur
więzienia. Stamtąd zeskoczył z wysokości 4 metrów.
Zwichniętą przy tym boleśnie nogą już posługiwać się
nie mógł. Ogromnym wysiłkiem doczołgał się do bę-

dącego w budowie kościoła
św. Józefa i ukrył w jego
podziemiu. Krwawiącą nadal
ranę szyi opatrzył urwanym
rękawem koszuli. Można sobie wyobrazić determinację
i chęć życia. Dopiero też pod
ochroną ciemności następnej nocy, gdy zmniejszył się
ból nogi, udał się w kierunku Pakości i dzięki ludzkiej
życzliwości i niewątpliwie
szczęściu, zdołał się wyleczyć i skutecznie ukrywał
się w Szerzawach i Broniewicach, aż do wyzwolenia
w styczniu 1945 roku- ułatwił mu to fakt, że Niemcy
uważali go za rozstrzelanego
w więzieniu. Warto nadmienić, że wcześniej bo we wrześniu 1939 rozstrzelany został
jego brat Kazimierz.
Dane ze wspomnień syna
L. Ciesielskiego oraz artykułów p. Jerzego Chmielewskiego z ROZMAITOŚCI
MOGILEŃSKIE numer specjalny 2014 rok.

fot. NADESŁANE

REKLAMA

0010129763

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Małgorzata Matuszak

Inowrocław, ul. Św. Ducha 53
Kruszwica, ul. Kolegiacka 12F
tel. 52/357-16-04, 52/357-53-41
e-mail: inluctu1@interia.pl www.inluctu.pl
* Zapewniamy pełen zakres usług
* Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem
* Oferujemy bezgotówkowy system rozliczania kosztów
(ZUS, KRUS, policja, wojsko, więziennictwo)
* Dysponujemy własną chłodnią w Kruszwicy
* Jesteśmy producentem trumien - trumny

już od 300 zł
* W związku z zaleceniami Sanepidu i wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy

TRUMNY Z WITRYNĄ
* Baldachim i winda nagrobna GRATIS
* Dom Pogrzebowy w Kruszwicy

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy
z Centrum Badania Opinii Klientów certyfikat
FIRMA GODNA ZAUFANIA
za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu
działalności biznesowej
oraz rzetelne podejście do zobowiązań
wobec Klientów i Kontrahentów
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www.inowroclaw.naszemiasto.pl

od 7 do 13 maja

 piątek, 7 maja

05.10
06.05
06.50
07.00
07.30
08.00
08.15
08.40
09.35
10.35
11.25
12.00
12.10
12.35
12.50
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.15
17.55
18.20
18.55
19.25
19.30
20.10
20.30
21.00
23.35

01.35
02.30
03.25
04.20
04.35
04.50

Przysięga (404) - serial
Elif (972) - serial
Policzmy się dla Polski - info
Transmisja mszy świętej
Agape - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (104) - serial
Komisarz Alex (65) - serial
Ojciec Mateusz (312) - serial
Kasta (135) - serial
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
Magazyn rolniczy
Ary i ich królestwo - dokument
Elif (973) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (405) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3805) - serial
Kasta (139) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Leśniczówka (389) - serial
Ojciec Mateusz (324) - serial
Mapy gwiazd
- film fabularny, Kanada/USA/
Francja/Niemcy 2014,
reż. David Cronenberg,
wyk. Julianne Moore, Mia
Wasikowska, Robert Pattinson
S.W.A.T. - jednostka specjalna
(37) - serial
Mrok (7) - serial
Magazyn kryminalny 997
Fascynujące miejsca
- dokument
Notacje - dokument
Przerwa w nadawaniu

 sobota, 8 maja

05.20 Na dobre i na złe (658) - serial
06.20 Anna Dymna - spotkajmy się

06.00 Nowy dzień z Polsat News
08.40 Malanowski i Partnerzy

05.40 Uwaga! - info
06.00 Ukryta prawda (1167)

06.50
07.30
10.40
10.45
11.15
11.25
11.50
12.30
13.15
14.05
14.35
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.35
20.05
20.35
21.30

09.40

07.00

22.55
00.00

01.50

04.05
04.30
04.55

- dyskusja
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski - info
Dookoła Bałtyku - info
Barwy szczęścia (2441) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Kozacka miłość (107) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (285) - serial
Górscy ratownicy (61) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Promyk nadziei (33) - serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Kozacka miłość (108) - serial
Barwy szczęścia (2441) - serial
Barwy szczęścia (2442) - serial
Kabaret. Super Show Dwójki
Centralne Biuro Humoru
- rozrywka
Muzyka, taniec, zabawa
Do diabła z miłością
- film fabularny, USA/Niemcy
2003, reż. Peyton Reed,
wyk. Renée Zellweger, Ewan
McGregor, Sarah Paulson
Śmierć nadejdzie jutro
- film fabularny,
Wielka Brytania/USA/
Hiszpania/Islandia 2002,
reż. Lee Tamahori,
wyk. Pierce Brosnan, Halle
Berry, Judi Dench
Rodzinka.pl (270) - serial
Rodzinka.pl (271) - serial
Przerwa w nadawaniu

10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.10
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.25
19.45
19.55
20.05
22.05

01.00

03.00
04.40
05.25

(192, 193) - serial
Sekrety rodziny (125)
- serial
Dlaczego ja? (452)
- serial
Gliniarze (445) - serial
Wydarzenia
Interwencja (4646) - info
Trudne sprawy (799)
- serial
Dlaczego ja? (965)
- serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (561)
- serial
Gliniarze (570) - serial
Pierwsza miłość (3229)
- serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”
- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Twoja twarz brzmi znajomo
- rozrywka
Ewolucja planety małp
- film fabularny,
USA/Wielka Brytania/Kanada
2014, reż. Matt Reeves,
wyk. Andy Serkis, Jason Clarke,
Gary Oldman
Po katastrofie
- film fabularny,
USA/Wielka Brytania 2017,
reż. Elliott Lester,
wyk. Arnold Schwarzenegger,
Scoot McNairy, Maggie Grace
Tajemnice losu - info
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

08.00
11.35
11.45
12.50
13.50
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.25
19.35
19.45
19.55
20.05
20.10

22.50

01.25
02.30
03.55

- serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Dzień Dobry TVN
Doradca smaku - info
Ukryta prawda (1265)
- serial
Ukryta prawda (1168)
- serial
Ukryta prawda (747)
- serial
Szpital (402) - serial
LAB (58) - serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Ukryta prawda (1266)
- serial
Fakty
Uwaga! Koronawirus - info
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Miłe wieści - info
Legion samobójców
- film fabularny, USA 2016,
reż. David Ayer,
wyk. Will Smith, Jared Leto,
Margot Robbie
Siedem
- film fabularny, USA 1995,
reż. David Fincher,
wyk. Morgan Freeman,
Brad Pitt, Gwyneth Paltrow
Kuba Wojewódzki
- talk show
Noc magii
- rozrywka
Szpital (402) - serial

11.50
12.00
12.15
12.50
13.15
14.15
14.25
14.55
15.05
16.05
17.00
17.30
18.30
19.25
19.30
20.15
21.15
22.25

00.15

02.20

04.00
04.50
04.55

Klan (3804, 3805) - serial
Słownik polsko@polski
Wojsko-polskie.pl (150) - info
Słowo na niedzielę (901) - info
Msza święta
Tydzień - info
Zakochaj się w Polsce - info
Weterynarze z sercem (107)
Przyrodnik na tropie - info
Uroczystość św. Stanisława,
biskupa i męczennika
Między ziemią a niebem - info
Regina Coeli - info
Między ziemią a niebem - info
Pasterz (11) - dokument
Szpiedzy wśród zwierząt
- dokument
Z pamięci - publicystyka
Okrasa łamie przepisy - info
Policzmy się dla Polski - info
Komisarz Alex (144) - serial
Sekretne życie kotów (8)
- rozrywka
Teleexpress, pogoda
Ojciec Mateusz (324) - serial
Jaka to melodia? - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Stulecie Winnych (38) - serial
To był rok! - rozrywka
Dzień w Middleton
- film fabularny, USA 2013,
reż. Adam Rodgers, wyk. Andy
Garcia, Vera Farmiga
Czas zemsty - film fabularny,
USA 2013, reż. Niels Arden
Oplev, wyk. Colin Farrell,
Noomi Rapace
Miłość od pierwszego dziecka
- film fabularny, Francja 2015,
reż. Anne Giafferi, wyk. Isabelle
Carré, Patrick Bruel
Jaka to melodia? - rozrywka
Z pamięci - publicystyka
Przerwa w nadawaniu

09.40
10.45
11.45
13.45
14.15
14.25
15.05
15.55
17.00
17.30
18.30
19.25
19.30
20.10
20.35
21.35

23.40

01.20

03.20
04.05
04.50
04.55

 niedziela, 9 maja

05.10
06.00
06.25
06.55
07.00
08.00
08.30
09.05
09.30
10.00

05.05
05.55
06.50
07.00
07.35
08.00
08.15
08.40
09.10

Klan (3802, 3803) - serial
Magazyn Ekspresu Reporterów
Policzmy się dla Polski - info
Transmisja mszy świętej
Rok w ogrodzie - info
Rok w ogrodzie extra - info
Wojsko-polskie.pl - info
Pełnosprawni - magazyn
Prywatne życie zwierząt (21)
- dokument
Superinteligencja - dokument
Sprawa dla reportera
Most na Renie
- film fabularny, USA 1969,
reż. John Guillermin
Okrasa łamie przepisy
Z pamięci - publicystyka
Ozdrowieńcy (7) - dokument
Sekretne życie kotów
To był rok! - rozrywka
Teleexpress, pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Stulecie Winnych (37) - serial
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Alarm! (934) - info
Komisarz Alex (144) - serial
Czas zemsty
- film fabularny, USA 2013,
reż. Niels Arden Oplev, wyk.
Colin Farrell, Noomi Rapace,
Sprawa się rypła
- film fabularny, Polska 1985,
reż. Janusz Kidawa, wyk.
Franciszek Pieczka
Mapy gwiazd
- film fabularny, Kanada/USA/
Francja/Niemcy 2014,
reż. David Cronenberg,
wyk. Julianne Moore, Mia
Wasikowska, Robert Pattinson
Jaka to melodia? - rozrywka
Film dokumentalny
Z pamięci - publicystyka
Przerwa w nadawaniu

05.00 U pana Boga za piecem
06.50
07.55
11.15
11.30
12.05

14.00
14.35
15.15
15.50
16.20
17.20
17.50
18.00
18.20
18.30
19.25
20.00
22.15
23.20

01.05

03.10

04.30
05.20

- film fabularny, Polska 1998,
reż. Jacek Bromski
M jak miłość (1587) - serial
Pytanie na śniadanie
Zainwestuj w marzenia
Rodzinny ekspres - info
Arktyczna przygoda
- film fabularny, Kanada/
Włochy/Emiraty Arabskie
2014, reż. Roger Spottiswoode,
Brando Quilici, wyk. Dakota
Goyo, Goran Visnjic
Familiada - rozrywka
Koło fortuny - rozrywka
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat (117) - dokument
Smaki świata po polsku
- rozrywka
Na dobre i na złe (809) - serial
Na sygnale (311) - serial
Słowo na niedzielę - info
Panorama
Pogoda
Postaw na milion - rozrywka
Rodzinka.pl (174) - serial
Dance Dance Dance - rozrywka
Hity wszech czasów - muzyka
Nie ma tego złego...
- film fabularny, Francja/Belgia
2017, reż. Valérie Lemercier,
wyk. Valérie Lemercier, Patrick
Timsit
Kryptonim HHhH
- film fabularny, USA/Francja/
Wielka Brytania/Belgia/
Niemcy 2017, reż. Cédric
Jimenez, wyk. Jason Clarke,
Rosamund Pike
Pograbek - film fabularny,
Polska 1992, reż. Jan Jakub
Kolski, wyk. Mariusz Saniternik, Grażyna Błęcka-Kolska,
Franciszek Pieczka
Rodzinka.pl (272, 273) - serial
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
08.25 Astro Boy

10.10
10.40
12.40
13.40
14.40
15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
19.25
19.45
19.55
20.05
21.15

22.50

00.55

03.10
04.40
05.25

- film fabularny, Japonia/
Hongkong/USA 2009,
reż. David Bowers
Ewa gotuje - info
Nasz nowy dom (235, 236)
- rozrywka
Bogaty dom - biedny dom (34)
- dokument
Łowcy nagród - rozrywka
Rolnicy. Podlasie (35)
- dokument
Więzienie (36) - dokument
Więzienie (37) - dokument
Więzienie (38) - dokument
Więzienie (39) - dokument
Chłopaki do wzięcia (193, 194)
- dokument
Gość„Wydarzeń”- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Kowalscy kontra Kowalscy
(19, 20) - serial
Jak rozpętałem
II wojnę światową
- film fabularny, Polska 1970,
reż. Tadeusz Chmielewski,
wyk. Marian Kociniak, Wirgiliusz Gryń, Joanna Jędryka
Resident Evil: Zagłada
- film fabularny, Niemcy/
Kanada/Francja/USA/Australia/Wielka Brytania/Meksyk
2007, reż. Russell Mulcahy,
wyk. Milla Jovovich, Oded Fehr
Victor Frankenstein
- film fabularny, Wielka
Brytania/Kanada/USA 2015,
reż. Paul McGuigan,
wyk. Daniel Radcliffe, James
McAvoy, Jessica Brown Findlay
Tajemnice losu - info
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

04.55 Ukryta prawda (1027)
- serial

05.55 Kuchenne rewolucje
06.55
07.25
08.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.25
14.50
15.20
15.50
17.25
18.00
19.00
19.25
19.35
19.45
20.00
21.30

23.40

02.10
02.30

- rozrywka
Wymarzone ogrody - info
Efekt domina - dokument
Dzień Dobry TVN
Brzydula (139) - serial
Brzydula (140) - serial
Brzydula (141) - serial
Brzydula (142) - serial
Brzydula (143) - serial
Na Wspólnej (3214) - serial
Na Wspólnej (3215) - serial
Na Wspólnej (3216) - serial
Na Wspólnej (3217) - serial
MasterChef Junior
- rozrywka
Wymarzone ogrody - info
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Power Couple
- rozrywka
W starym, dobrym stylu
- film fabularny, USA 2017,
reż. Zach Braff,
wyk. Michael Caine,
Alan Arkin, Ann-Margret
Legion samobójców
- film fabularny, USA 2016,
reż. David Ayer,
wyk. Will Smith, Jared Leto,
Margot Robbie
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka

 poniedziałek, 10 maja

05.40
06.10
06.45
07.15
07.55
11.15
11.45
14.00
14.35
15.15
16.15
16.45
17.15
18.00
18.20
18.30
19.00
19.25
20.00
21.00

23.10

00.55

02.45

04.35
06.00

Barwy szczęścia (2439) - serial
Barwy szczęścia (2440) - serial
Barwy szczęścia (2441) - serial
Barwy szczęścia (2442) - serial
Pytanie na śniadanie
Dookoła Bałtyku - info
Dance Dance Dance - rozrywka
Familiada - rozrywka
Koło fortuny - rozrywka
Szansa na sukces. Opole 2021
(11) - rozrywka
Na sygnale (312) - serial
Lajk! - info
Moje życie XXL - rozrywka
Panorama
Pogoda
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat (118) - dokument
Smaki świata po polsku
- rozrywka
Rodzinka.pl (175) - serial
Postaw na milion - rozrywka
Kryptonim HHhH - film
fabularny, USA/Francja/Wielka
Brytania/Belgia/Niemcy 2017,
reż. Cédric Jimenez,
wyk. Jason Clarke, Rosamund
Pike, Jack O’Connell
Pod prąd - film fabularny,
USA 2009, reż. Peter Callahan,
wyk. Joseph Fiennes, Samantha Sherman, Pell James
Maria Skłodowska-Curie
- film fabularny, Niemcy/
Polska/Francja 2016,
reż. Marie Noëlle,
wyk. Karolina Gruszka, Arieh
Worthalter, Charles Berling
Gry uliczne
- film fabularny, Polska 1996,
reż. Krzysztof Krauze,
wyk. Redbad Klijnstra-Komarnicki, Robert Gonera,
Grażyna Wolszczak
Przerwa w nadawaniu
Nowy dzień z Polsat News

07.55 Załoga G

09.50

13.05
15.00
17.40
18.40
18.50
19.20
19.25
19.30
20.00
22.20

00.00

02.15
04.40
05.25

- film fabularny, USA 2009,
reż. Hoyt Yeatman,
wyk. Bill Nighy, Zach
Galifianakis, Tyler Patrick Jones
Opowieści z Narnii:
Książę Kaspian
- film fabularny, USA/Wielka
Brytania 2008, reż. Andrew
Adamson, wyk. Ben Barnes,
Georgie Henley, Skandar
Keynes
Twoja twarz brzmi znajomo
- rozrywka
Grand Prix Hiszpanii
- sporty motorowe,
Hiszpania 2021
Nasz nowy dom - rozrywka
Domowe rozgrywki (18)
- serial
Wydarzenia
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Państwo w państwie
- publicystyka
Kabaret na żywo - Klinika
Skeczów Męczących (86)
- rozrywka
Faceci w czerni 2
- film fabularny, USA 2002,
reż. Barry Sonnenfeld,
wyk. Tommy Lee Jones,
Will Smith, Rip Torn
W imię zasad
- film fabularny, USA 2014,
reż. Keoni Waxman,
wyk. Steven Seagal, Massimo
Dobrovic, Victor Webster
Tajemnice losu - info
Disco gramy!
- rozrywka
Telezakupy TV Okazje

05.05 Uwaga! - info
05.25 Ukryta prawda (1028)
06.25
07.25
07.55
08.00
11.30
12.05
12.40
14.10
15.45

18.00
19.00
19.25
19.35
19.45
20.00
21.35

00.20

02.35
03.40

- serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Nowa Maja w ogrodzie - info
Akademia ogrodnika - info
Dzień Dobry TVN - info
Co za tydzień - info
Inspirujące kobiety (1)
- dokument
Power Couple - rozrywka
LEGO Masters - rozrywka
Pieniądze to nie wszystko
- film fabularny, Polska 2001,
reż. Juliusz Machulski,
wyk. Marek Kondrat,
Stanisława Celińska,
Andrzej Chyra
Totalne remonty Szelągowskiej
- rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
MasterChef Junior
- rozrywka
Skok stulecia
- film fabularny, USA 2018,
reż. Christian Gudegast,
wyk. Gerard Butler, Pablo
Schreiber, O’Shea Jackson jr
Ex Machina
- film fabularny, Wielka
Brytania/USA 2014,
reż. Alex Garland,
wyk. Domhnall Gleeson, Corey
Johnson, Oscar Isaac
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Noc magii - rozrywka

05.10
06.00
06.50
07.00
07.30
08.00
08.15
08.30
08.40
09.40
10.35
11.25
12.00
12.10
12.35
12.50
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.15
17.55
18.20
18.55
19.25
19.30
20.10
20.30
21.00
22.35
23.35
00.35
02.25
04.05
04.55

Przysięga (405) - serial
Elif (973) - serial
Policzmy się dla Polski - info
Transmisja mszy świętej
Okiem wiary - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Policzmy się dla Polski - info
Ranczo (105) - serial
Komisarz Alex (68) - serial
Ojciec Mateusz (313) - serial
Kasta (139) - serial
Wiadomości
Agrobiznes , agropogoda
Magazyn rolniczy - info
Szpiedzy wśród zwierząt
Elif (974) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (406) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3806) - serial
Kasta (140) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Leśniczówka (390) - serial
Teatr Telewizji - teatr, Polska
2006, reż. Waldemar Krzystek
Święta wojna Rosjan
- dokument
Putin: historia rosyjskiego
szpiega (2) - dokument
Dzień w Middleton
- film fabularny, USA 2013,
reż. Adam Rodgers
Nowe życie - film fabularny,
USA/Kanada/Wielka Brytania
2008, reż. John Glenn
Paderewski. Człowiek czynu,
sukcesu i sławy - dokument
Przerwa w nadawaniu

04.50
05.20
06.15
06.30
06.50
07.30
10.40
10.50
11.15
11.25
11.50
12.30
13.15
14.05
14.35
15.05
15.50
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.35
20.10
20.40
20.55
21.50
22.45
23.40

01.25
02.25

04.25
04.50

Cafe piosenka - kultura
Na dobre i na złe (659) - serial
Cichy legion (1) - dokument
Cichy legion (2) - dokument
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski - info
Rodzinka.pl (134) - serial
Barwy szczęścia (2442) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Kozacka miłość (108) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (286) - serial
Górscy ratownicy (62) - serial
Zainwestuj w marzenia
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Promyk nadziei (34) - serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Kozacka miłość (109) - serial
Barwy szczęścia (2442) - serial
Barwy szczęścia (2443) - serial
Kulisy serialu„M jak miłość”
M jak miłość (1588) - serial
Miłość i medycyna (8) - serial
The Good Doctor (39) - serial
Mustang
- film fabularny, Turcja/Francja/
Niemcy/Katar 2015,
reż. Deniz Gamze Ergüven,
wyk. Erol Afsin, Doğa Zeynep
Doğuşlu, Elit İşcan
Warto kochać (56) - serial
Chopin. Pragnienie miłości
- film fabularny, Polska 2002,
reż. Jerzy Antczak,
wyk. Piotr Adamczyk, Danuta
Stenka, Sara Mueldner
Rodzinka.pl - serial
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
08.40 Malanowski i Partnerzy (194)
09.10
09.40
10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.10
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.25
19.45
19.55
20.00

23.10

01.30
04.40
05.25

- serial
Malanowski i Partnerzy (195)
- serial
Sekrety rodziny (126)
- serial
Dlaczego ja? (453) - serial
Gliniarze (446) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (800) - serial
Dlaczego ja? (966) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (562)
- serial
Gliniarze (571) - serial
Pierwsza miłość (3230)
- serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”
- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Królestwo niebieskie
- film fabularny, USA/Wielka
Brytania/Niemcy/Włochy/
Francja/Hiszpania/Maroko
2005, reż. Ridley Scott,
wyk. Liam Neeson, Orlando
Bloom, Eva Green
Mission: Impossible
- film fabularny, USA 1996,
reż. Brian De Palma,
wyk. Tom Cruise, Jon Voight,
Emmanuelle Béart
Tajemnice losu - info
Disco gramy!
- rozrywka
Telezakupy TV Okazje

05.05
05.20
05.50
06.00
07.00
08.00
11.35
11.45
12.50
13.50
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.25
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.30
22.30

01.25
01.55
02.50
03.10
04.35

Uwaga! - info
Nowa Maja w ogrodzie - info
Akademia ogrodnika - info
Ukryta prawda (1168)
- serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Dzień Dobry TVN
Miłe wieści - info
Ukryta prawda (1266)
- serial
Ukryta prawda (1169)
- serial
Ukryta prawda (748)
- serial
Szpital (403) - serial
LAB (59) - serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Ukryta prawda (1267)
- serial
Fakty
Uwaga! Koronawirus - info
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3218) - serial
Milionerzy - rozrywka
Totalne remonty Szelągowskiej
- rozrywka
Krwawy diament
- film fabularny, USA/Niemcy/
Wielka Brytania 2006,
reż. Edward Zwick,
wyk. Leonardo DiCaprio,
Djimon Hounsou, Jennifer
Connelly
Co za tydzień - info
Strzelec - serial
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Szpital (403) - serial
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od 7 do 13 maja

 wtorek, 11 maja

05.10
06.00
06.50
07.00
07.30
08.00
08.15
08.30
08.40
09.40
10.35
11.25
12.00
12.10
12.35
12.55
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.15
17.55
18.20
18.55
19.25
19.30
20.10
20.30
20.55
21.40
22.45
23.50
00.25

02.15
03.15
04.10
04.40
04.50

Przysięga (406) - serial
Elif (974) - serial
Policzmy się dla Polski - info
Transmisja mszy świętej
Kościół z bliska - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Policzmy się dla Polski - info
Ranczo (106) - serial
Komisarz Alex (70) - serial
Ojciec Mateusz (314) - serial
Kasta (140) - serial
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
Magazyn rolniczy - info
Nasza ziemia (1, 2) - dokument
Elif (975) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (407) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3807) - serial
Kasta (144) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Leśniczówka (391) - serial
Wielkie rodziny (9)
- dokument
Magazyn Ekspresu Reporterów
Ocaleni (162) - talk show
Magazyn śledczy Anity Gargas
Mortal Kombat - film fabularny, USA 1995, reż. Paul W.S.
Anderson, wyk. Christopher
Lambert, Robin Shou
Ratownicy (11) - serial
Magazyn Ekspresu Reporterów
Magia polskiej przyrody (1)
- dokument
Notacje (435) - dokument
Przerwa w nadawaniu

 środa, 12 maja

04.55
05.25
06.25
06.50
07.30
10.40
10.50
11.15
11.25
11.50
12.30
13.15
14.05
14.35
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.35
20.10
20.40
20.55
21.50
22.35
22.45
23.35
01.00

02.50

04.50
05.15

Cafe piosenka (86) - kultura
Na dobre i na złe (660) - serial
Pomocna dłoń - info
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski - info
Rodzinka.pl (135) - serial
Barwy szczęścia (2443) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Kozacka miłość (109) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (287) - serial
Górscy ratownicy (63) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Promyk nadziei (35) - serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Kozacka miłość (110) - serial
Barwy szczęścia (2443) - serial
Barwy szczęścia (2444) - serial
Kulisy serialu„M jak miłość”
M jak miłość (1589) - serial
Miłość i medycyna (9) - serial
Zainwestuj w marzenia
- program edukacyjny
The Good Doctor (40) - serial
Ziemia jest niebieska jak
pomarańcza - dokument
Pętla
- film fabularny, Polska 1957,
reż. Wojciech Jerzy Has, wyk.
Gustaw Holoubek, Aleksandra
Śląska, Teresa Szmigielówna
Niewinne
- film fabularny, Francja/Polska
2016, reż. Anne Fontaine,
wyk. Lou de Laâge, Agata
Buzek, Agata Kulesza
Wokół mórz (12) - dokument
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
08.40 Malanowski i Partnerzy (196)

05.40 Uwaga! - info
06.00 Ukryta prawda (1169)

09.10 Malanowski i Partnerzy (197)

07.00 Kuchenne rewolucje

09.40
10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.10
16.15
16.30
17.00
18.00

08.00 Dzień Dobry TVN
11.35 Doradca smaku - info
11.45 Ukryta prawda (1267)

- serial

18.50
19.25
19.45
19.55
20.00

23.10

01.20

03.40
04.40
05.25

- serial
Sekrety rodziny (127) - serial
Dlaczego ja? (454) - serial
Gliniarze (447) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (801) - serial
Dlaczego ja? (967) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (563) - serial
Gliniarze (572) - serial
Pierwsza miłość (3231)
- serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”
- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Piraci z Karaibów:
Klątwa Czarnej Perły
- film fabularny, USA 2003,
reż. Gore Verbinski,
wyk. Johnny Depp, Geoffrey
Rush, Orlando Bloom
W sieci pająka
- film fabularny, USA/Niemcy/
Kanada 2001, reż. Lee
Tamahori, wyk. Morgan
Freeman, Monica Potter,
Michael Wincott
Droga do prawdy
- film fabularny, Kanada
2017, reż. Scooter Corkle,
wyk. Dianna Agron, Rachelle
Lefevre, Shawn Ashmore
Tajemnice losu - info
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

- serial

- rozrywka

- serial

12.50 Ukryta prawda (1170)
- serial

13.50 Ukryta prawda (749)
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.25
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.30
22.30
23.30
00.05
01.05
02.05
02.25
03.45

- serial
Szpital (404) - serial
LAB (60) - serial
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Ukryta prawda (1268)
- serial
Fakty
Szadź 2 - premiera Playera
- dokument
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3219) - serial
Milionerzy - rozrywka
Żywioły Saszy - ogień (6)
- serial
Kuba Wojewódzki
- talk show, Polska 2020
Superwizjer - info
Porwani (2) - serial
Oszuści (7) - serial
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Szpital (404) - serial

05.10
06.00
06.50
07.00
07.30
08.00
08.15
08.40
09.35
10.35
11.25
12.00
12.10
12.40
12.55
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.15
17.55
18.20
18.55
19.25
19.30
20.10
20.30
21.00
22.05
23.15
00.20

02.20
03.10
03.35
04.30
04.55

 czwartek, 13 maja

Przysięga (407) - serial
Elif (975) - serial
Policzmy się dla Polski - info
Transmisja mszy świętej
Rodzinny ekspres - info
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (107) - serial
Komisarz Alex (71) - serial
Ojciec Mateusz (315) - serial
Kasta (144) - serial
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
Rok w ogrodzie extra - info
Nasza ziemia (3, 4) - dokument
Elif (976) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (408) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3808) - serial
Kasta (128) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości, pogoda
Alarm! (937) - info
Leśniczówka (392) - serial
Trzecia wojna światowa
- wybór strategii - dokument
Tak blisko... tak daleko
- dokument
Deep State: Tajny układ (6)
- serial
Barbershop 3: Na ostro
- film fabularny, USA 2016, reż.
Malcolm D. Lee, wyk. Ice Cube,
Common, Anthony Anderson
Prokurator (10) - serial
Wojsko-polskie.pl (150) - info
Pogoda na piątek (3) - serial
Magia polskiej przyrody (7)
- dokument
Przerwa w nadawaniu

05.20 Na dobre i na złe (661)
06.20
06.50
07.30
10.45
10.50
11.15
11.25
11.50
12.30
13.15
14.05
14.35
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.35
20.40
20.55
21.50
22.45
23.40
01.15
02.15
03.40
04.25

08.00
08.15
08.40
09.35
10.35
11.25
12.00
12.10
12.35
12.50
12.55
14.00
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.15
17.55
18.20
18.55
19.25
19.30
20.00
21.00
21.55
22.30
23.15
23.50
00.35
01.30
02.30
03.35
04.25
04.55

Przysięga (408) - serial
Elif (976) - serial
Policzmy się dla Polski - info
Transmisja mszy świętej
Pomagamy, nie oceniamy
- dokument
Wiadomości, pogoda poranna
Kwadrans polityczny
Ranczo (108) - serial
Komisarz Alex (72) - serial
Ojciec Mateusz (316) - serial
Kasta (128) - serial
Wiadomości
Agrobiznes, agropogoda
To się opłaca - info
Zainwestuj w marzenia
- program edukacyjny
Nasza ziemia (5, 6) - dokument
Elif (977) - serial
Wiadomości, pogoda
Alarm! - info
Gra słów. Krzyżówka
Przysięga (409) - serial
Teleexpress
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (3809) - serial
Kasta (138) - serial
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Sport - wiadomości sportowe
Wiadomości
Modlę się i przebaczam - koncert w 40. rocznicę zamachu
na papieża Jana Pawła II
Sprawa dla reportera
Magazyn śledczy Anity Gargas
Magazyn kryminalny 997
Motel Polska - rozrywka
Tanie dranie - Moroz i
Kłopotowski komentują świat
Londyńczycy - serial
Nowa (11) - serial
Ocaleni (162) - talk show
Sprawa dla reportera (802)
Magazyn śledczy Anity Gargas
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
08.40 Malanowski i Partnerzy

05.40 Uwaga! - info
06.00 Ukryta prawda (1170)

09.40
10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.10
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.25

07.00 Kuchenne rewolucje

19.45
19.55
20.05
21.05

23.10

01.20

03.40
04.40
05.25

(198, 199) - serial
Sekrety rodziny (128) - serial
Dlaczego ja? (455) - serial
Gliniarze (448) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (802) - serial
Dlaczego ja? (968) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja - info
Na ratunek 112 (564) - serial
Gliniarze (573) - serial
Pierwsza miłość (3232) - serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”
- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Nasz nowy dom (237)
- rozrywka
Nie ma mocnych
- film fabularny, Polska 1974,
reż. Sylwester Chęciński,
wyk. Wacław Kowalski,
Władysław Hańcza,
Anna Dymna
PolandJa
- film fabularny, Polska 2017,
reż. Cyprian Olencki,
wyk. Jacek Beler, Jakub
Gierszał, Ewa Błaszczyk
D Train
- film fabularny, Wielka
Brytania/USA 2015,
reż. Andrew Mogel, Jarrad
Paul, wyk. Jack Black, James
Marsden, Kathryn Hahn
Tajemnice losu - info
Disco gramy! - rozrywka
Telezakupy TV Okazje

- serial

- rozrywka

08.00 Dzień Dobry TVN
11.35 Doradca smaku - info
11.45 Ukryta prawda (1268)
- serial

12.50 Ukryta prawda (1171)
- serial

13.50 Ukryta prawda (750)
- serial

14.55 Szpital (405) - serial
16.00 LAB (61) - serial
17.00 Kuchenne rewolucje
18.00
19.00
19.25
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.30

23.40

02.30
03.10
03.30

- rozrywka
Ukryta prawda (1269) - serial
Fakty
Uwaga! Koronawirus - info
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3220) - serial
Milionerzy - rozrywka
Niezapomniany
- film fabularny, USA 2017,
reż. Denise Di Novi,
wyk. Katherine Heigl,
Rosario Dawson, Geoff Stults
Skok stulecia
- film fabularny, USA 2018,
reż. Christian Gudegast,
wyk. Gerard Butler, Pablo
Schreiber, O’Shea Jackson jr
Superwizjer - info
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka

POLECAMY
PIĄTEK 7.05.2021

05.10
06.00
06.50
07.00
07.30

- serial
Pożyteczni.pl - info
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski - info
Rodzinka.pl (136)
- serial
Barwy szczęścia (2444)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Kozacka miłość (110)
- serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (288)
- serial
Górscy ratownicy (64)
- serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Promyk nadziei (36)
- serial
Panorama
Va banque - rozrywka
Kozacka miłość (111)
- serial
Barwy szczęścia (2444, 2445)
- serial
Kulisy seriali„Na dobre i na złe”
i„Na sygnale”(126)
Na dobre i na złe (810) - serial
Miłość i medycyna (10) - serial
The Good Doctor (41) - serial
Przypadkowi zakochani
- film telewizyjny, Kanada
2016, reż. Farhad Mann
Geniusz (4) - serial
Koncert na dwoje
- dokument
Instynkt (2) - serial
Rodzinka.pl - serial

04.55 Cafe piosenka (87) - kultura
05.25 Na dobre i na złe (662) - serial
06.20 Smaki świata po polsku
06.50
07.30
10.45
10.50
11.15
11.25
11.50
12.30
13.15
14.05
14.35
15.10
16.00
16.35
17.15
18.00
18.20
18.45
19.35
20.10
20.40
20.55
21.50
22.45
23.40

01.35

03.40
04.30
05.15

- rozrywka
Familiada - rozrywka
Pytanie na śniadanie
Panorama
Pytanie na śniadanie
Policzmy się dla Polski - info
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat (118) - dokument
Barwy szczęścia (2445) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Kozacka miłość (111) - serial
Va banque - rozrywka
Na sygnale (289) - serial
Górscy ratownicy (65) - serial
Koło fortuny - rozrywka
Familiada - rozrywka
Promyk nadziei (37) - serial
Panorama
Va banque (253) - rozrywka
Kozacka miłość (112) - serial
Barwy szczęścia (2445) - serial
Barwy szczęścia (2446) - serial
Kulisy seriali„Na dobre i na złe”
i„Na sygnale”
Na sygnale (313, 314) - serial
Miłość i medycyna (11) - serial
The Good Doctor (42) - serial
Strażnik
- film fabularny, USA 2006,
reż. Clark Johnson,
wyk. Michael Douglas, Kiefer
Sutherland, Eva Longoria
Boisko bezdomnych
- film fabularny, Polska 2008,
reż. Kasia Adamik,
wyk. Marcin Dorociński,
Eryk Lubos, Marek Kalita
Bez tożsamości (33) - serial
Shakin’Dudi - Rawa Blues
Festival 2016 (36) - muzyka
Przerwa w nadawaniu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
08.40 Malanowski i Partnerzy (200)

05.40 Uwaga! - info
06.00 Ukryta prawda (1171)

09.10

07.00 Kuchenne rewolucje

09.40
10.40
11.40
12.50
13.25
13.40
14.40
15.50
16.10
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.25
19.45
19.55
20.05
21.05
22.05

00.40
01.00

- serial
Malanowski i Partnerzy (201)
- serial
Sekrety rodziny (129)
- serial
Dlaczego ja? (456) - serial
Gliniarze (449) - serial
Wydarzenia
Interwencja - info
Trudne sprawy (803)
- serial
Dlaczego ja? (969) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja (4651) - info
Na ratunek 112 (565)
- serial
Gliniarze (574) - serial
Pierwsza miłość (3233)
- serial
Wydarzenia
Gość„Wydarzeń”
- publicystyka
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Nasz nowy dom (238)
- rozrywka
Przyjaciółki (205) - serial
Hotel Marigold
- film fabularny, Wielka
Brytania/USA/Emiraty
Arabskie 2011, reż. John
Madden, wyk. Judi Dench,
Tom Wilkinson, Patrick Pearson
Kabaretowa Ekstraklasa
- rozrywka
Przerwa w nadawaniu

SOBOTA 8.05.2021

23:35

NIEDZIELA 9.05.2021

21:30

21:35

- serial

- rozrywka

08.00 Dzień Dobry TVN
11.35 Doradca smaku - info
11.45 Ukryta prawda (1269)
- serial

12.50 Ukryta prawda (1172)
- serial

13.50 Ukryta prawda (751)
- serial

14.55 Szpital (406) - serial
16.00 LAB (62) - serial
17.00 Kuchenne rewolucje
- rozrywka

18.00 Ukryta prawda (1270)
19.00
19.25
19.35
19.45
19.55
20.10
20.15
20.55
21.30
22.30

00.55
01.55
02.15
03.40

- serial
Fakty
Uwaga! Koronawirus - info
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga! - info
Doradca smaku - info
Na Wspólnej (3221)
- serial
Milionerzy - rozrywka
Kuchenne rewolucje
- rozrywka
Karbala
- film fabularny,
Polska/Bułgaria 2015,
reż. Krzysztof Lukaszewicz,
wyk. Bartłomiej Topa, Antoni
Królikowski, Hristo Shopov
Żywioły Saszy - ogień (6)
- serial
Uwaga! - info
Noc magii - rozrywka
Szpital (406) - serial
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KOMEDIA KRYMINALNA

Mapy gwiazd

W starym,
dobrym stylu

Skok stulecia

GOING IN STYLE, USA 2017

Nick O'Brien stoi na czele brutalnej
grupy agentów, likwidującej
najniebezpieczniejsze gangi. Ekipa
zmierzy się z Rayem Merrimenem
- złodziejem wizjonerem, który
organizuje wielki, wyrafinowany skok.

MAPS TO THE STARS, KANADA/USA/FRANCJA/
NIEMCY 2014

Hollywoodzka dynastia Weissów.
Doktor Stafford przynosi ukojenie
gwiazdom filmowym. Jego żona
skupia się na karierze syna, a córka
piromanka przyjaźni się z szoferem
liczącym na romans z dawną gwiazdą.

CZAS TRWANIA: 107 MINUT
REŻYSERIA: DAVID CRONENBERG

9
OCENA
REDAKCJI

DEN OF THIEVES, USA 2018

Mężczyźni w kwiecie wieku nie chcą
bezczynnie patrzeć jak ich oszczędności
życia zostają bezkarnie przejęte przez
bank i decydują się zawalczyć o siebie
i swoją przyszłość.

CZAS TRWANIA: 96 MINUT
REŻYSERIA: ZACH BRAFF

FILM SENSACYJNY

7
OCENA
REDAKCJI

CZAS TRWANIA: 132 MINUTY
REŻYSERIA: CHRISTIAN GUDEGAST

7
OCENA
REDAKCJI
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Konkurs recytatorski dla przedkszolaków
„Zwiesnom godomy po kujowsku”

FOT. NADESŁANE

W najbliższym czasie jedna
z ulic na osiedlu Nowym
w Inowrocławiu zostanie
przebudowana. To ulica Księdza Piotra Wawrzyniaka –
na jej remont mieszkańcy
czekali wiele lat. Pomimo
tego, że jest przedmiotem
sporu prawnego, prezydent
Ryszard Brejza uznał, że
przy takim stanie ulicy, nie
ma co dłużej czekać.

FOT. MIASTO INOWROCŁAW

Ulica zostanie przebudowana
w pełnym zakresie, na odcinku 409 m. Jezdnia będzie
miała nową nawierzchnię bitumiczną, a kostka betonowa
zostanie ułożona na, wybudowanych po obu stronach,
chodnikach.
Jak przy każdej przebudowie ulicy, tam gdzie to możliwe, powstaną miejsca postojowe – wzdłuż ulicy zaplanowano ich 46. Pojawi się także

oświetlenie ledowe. Wśród 24
latarni, 9 doświetli przejścia
dla pieszych. W ramach zadania, zostaną dokonane również nasadzenia krzewów i zagospodarowanie terenów zielonych.
W najbliższych dniach,
po uzyskaniu zgody stosownych organów, rozpoczną się
przygotowania do realizacji tej
inwestycji, związane m.in.
z koniecznością usunięcia
części drzew.
- W związku z tym, przepraszamy za utrudnienia
w ruchu, jakie mogą pojawić
się w trakcie prac. Apelujemy
do kierowców o stosowanie
się do zaleceń w tym zakresie
- informuje Urząd Miasta.
Miasto pozyskało dofinansowanie
zewnętrzne
z funduszu, którego celem jest
poprawa stanu dróg samorządowych.
(UM)

FOT. NADESŁANE

Kujawskich), od Przewodniczącego Rady Gminy Złotniki
Kujawskie: Aleksandra Zakaszewska (Oddział Zerowy
Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym), od Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu:
Zofia Jakób (PP „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujaw(DM)
skich).

Przygotowali makiety boiska sportowego Patriotycznie
W Myślęcinku odbyło się podsumowanie jednej z dyscyplin
Kujawsko-Pomorskich Igrzysk
Dzieci, Igrzysk Młodzieży
Szkolnej i Licealiady. Uczniowie z Kościelca wzięli dział
w konkursie na „Makietę boiska sportowego”.
Wszyscy uczestnicy przywieźli
swoje prace konkursowe, które
następnie oceniała kapituła
konkursowa. Jednogłośnie najlepszą pracę w tegorocznej Licealiadzie na szczeblu wojewódzkim wykonała uczennica
klasy IIa LO z ZS w Kościelcu

w „Słoneczku”

Agata Chmielewska, trzecie
miejsce przypadło również
uczniom z Kościelca: Weronice
Krajczyńskiej i Jakubowie Dreślińskiemu.
Czwartą pozycję wywalczyła Oliwia Stępniak, piąta
była Oliwia Łuczak, a szóste
Hanna Pyzik i Julia Zielińska
(uczniowie klasy IIa LO).
- Jestem bardzo dumny
z wyniku naszych uczniów
i uczennic, którzy w ten sposób
osiągnęli najlepszy wynik podczas tegorocznej Licealiady mówi Piotr Baranowski, opie(DM)
kun grupy z Kościelca .

W poniedziałek obchodziliśmy święto na pamiątkę
uchwalenia Konstytucji
3 Maja w 1791 roku. To czas
poświęcony rozmowom
o patriotyzmie, znaczeniu
Ojczyzny w naszym życiu
oraz poznawaniu symboli
narodowych.

W konkursie wokalnym śpiewamy po polsku
Kujawskie Centrum Kultury
wraca z wokalnym konkursem
internetowym GŁOS ONLINE.
Tegoroczna edycja skierowana
jest do duetów i zespołów, a repertuar zgłaszających się powinien być radosny, optymistyczny i śpiewany po polsku.
Poprzednie edycje konkursu
kierowane były do starszych
i młodszych solistów. Najnowsza odsłona konkursu GŁOS ONLINE skierowana jest po raz
pierwszy do duetów i zespołów,
w skład których wejść mogą
maksymalnie 4 osoby w wieku
minimum 12 lat.

Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 12 maja
zgłosić się poprzez wypełnienie
oświadczenia i przesłać je wraz
z nagraniem filmowym wykonania wybranej polskiej piosenki.

Spośród nadesłanych filmów
jury konkursowe powołane
przez KCK wybierze 4 najlepsze
utwory i zaprezentuje je
na swoim Facebooku 14 maja.
Od tej pory wszystko będzie w rękach internautów, którzy przez trzy dni będą mogli
głosować poprzez kliknięcie reakcji „like” i „super” pod wybranym filmem. Zwycięży duet lub
zespół, który uzyska najwięcej
pozytywnych reakcji pod swoim
występem, a dodatkowo nagrodzona zostanie cała czwórka
laueatów. Konkursowe piosenki
można przesyłać na adres:
(DM)
kontakt@kckino.pl.

Z tej okazji dzieci ze starszych
grup z Przedszkola „Słoneczko”,
we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 w Inowrocławiu,
z dumą i zainteresowaniem
przeżyły lekcję miłości do kraju
ojczystego, która zapadnie
na długo w pamięci każdego
małego Polaka.
Dzieci z grup młodszych,
podczas uczestnictwa w wewnątrzgrupowych programach
o tematyce patriotycznej, zdobywały wiadomości, którymi
zapewne chętnie podzielą się ze
swoimi rodzicami.
(DM)

FOT. NADESŁANE

Do przebudowy

Kujawskich), 3. Zofia Płoszyńska (Przedszkole Niepubliczne
„Smyk” w Inowrocławiu). Wyróżnienia: Maria Barglik (Szkoła
Podstawowa w Kruszwicy),
Amelia Sochaczewska (PN
„Smyk” w Inowrocławiu).
NAGRODY SPECJALNE:
od Wójta Gminy Złotniki Kujawskie: Fabian Woszczak (PP
„Kujawiaczek” w Złotnikach

FOT. ZS KOŚCIELEC

Zdobywcy nagród
KATEGORIA 3-4 LATA: 1. Natalia Krupińska, 2. Natasza Saganowska, 3. Michał Mikołajczak
(wszyscy Przedszkole Publiczne „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich). Wyróżnienie: Dorota Czarnecka (Przed-

szkole Samorządowe Gminy
Inowrocław w Jaksicach).
KATEGORIA 5-6
LAT:
1. Borys Jankowski (Oddział
Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu), 2.
Franciszek Chmal (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”) i Michał Piątkowski (PP
„Kujawiaczek” w Złotnikach

FOT. KCK

Ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią
koronawirusa rozstrzygnięcie
konkursu nie mogło odbyć się
w formie uroczystej i oficjalnej, jak początkowo było to
planowane.
Stąd też dzieci ze Złotnik
otrzymały nagrody z rąk organizatorów konkursu, natomiast
uczestnicy z placówek na terenie powiatu otrzymają nagrody
i dyplomy od dyrektorów swoich szkół i przedszkoli.

FOT. NADESŁANE

Przedszkole Publiczne „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich było organizatorem konkursu recytatorskiego „Zwiesnom godomy po kujowsku”,
który odbył się pod patronatem starosty inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej.

4
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Przywrócona pamięć weteranów

KALENDARIUM
7 MAJA

1868 - w Łojewie urodził się
Stanisław Przybyszewski,
słynny pisarz, publicysta
i tłumacz, czołowa postać
Młodej Polski.

Późną jesienią minionego
roku, kiedy zbliżała się kolejna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Katarzyna Knych – zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotnikach Kujawskich postanowiła poszerzyć
swoją wiedzę historyczną
o bohaterach Powstania Wielkopolskiego i Wojny PolskoBolszewickiej.

Strzelna, brał udział w walkach
na terenie Kruszwicy i Inowrocławia, o Szubin i Kcynię. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym. W składzie
67 Pułku Piechoty brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej,
wyjątkową postawą odznaczył
się w dniach 14-16 sierpnia 1920 r.
w walkach o Nasielsk, tak opisane
jest to w zarysie dziejów pułku:
„starszy sierżant Frankowski,
wysuwając się przed swoją 6-ą
kompanię, porywa ją do ataku
i zajmuje wioskę Studziankę.
Podczas szturmu poległ ugodzony kulą nieprzyjacielską. Wypadek ten zachwiał nieco kompanią. Wtedy to plutonowy Borys natychmiast wyskoczył
przed kompanię i poprowadził ją
ponownie do natarcia, wyrzucając ostatecznie wroga na miejscowość Budy”. Za bohaterską postawę na polu chwały zarówno
poległy st. sierż. Frankowski jak

i plutonowy Borys zostali odznaczeni krzyżem Virtuti Militari
V klasy; spoczywa w Lisewie Kościelnym,
- Augustyn Koperski - szeregowy, podporucznik, Powstaniec Wielkopolski, brał udział
w walkach o Niszczewice, Złotniki Kujawskie, Tarkowo, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym, spoczywa w Złotnikach Kujawskich,
- Ignacy Zalita – sierżant, Powstaniec Wielkopolski, brał
udział w walkach o Złotniki Kujawskie, spoczywa w Złotnikach
Kujawskich,
- Franciszek Piechocki – Powstaniec Wielkopolski, brał
udział w walkach o Złotniki Kujawskie, Tarkowo, Tupadły, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, we wrześniu 1939 r. żołnierz 59 Pułku
Piechoty, spoczywa w Złotnikach Kujawskich,

FOT. KATARZYNA KNYCH

kowe tabliczki i pielęgnują pamięć o swoich przodkach - bohaterach. Tabliczki zostały także zainstalowane przy mogiłach tych
bohaterów, do których rodzin nie
udało mi się dotrzeć osobiście –
wspomina pani Katarzyna.
Przywrócono pamięć żołnierzom, którzy w zdecydowanej większości przez całe życie
ciężko pracowali na roli, a żyjąc
w trudnych realiach nie mieli
czasu i sposobności opowiedzieć
potomnym o swoich dokonaniach, a byli to:
- Franciszek Światowski –
plutonowy, Powstaniec Wielkopolski, Kompania Pakoska, brał
udział w walkach o Inowrocław,
Szubin, Kcynię, Nakło, Gołańcz,
odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym, spoczywa w Złotnikach Kujawskich,
- Stanisław Borys - plutonowy, Powstaniec Wielkopolski
w oddziale powstańczym ze

FOT. KATARZYNA KNYCH

FOT. ARCHIWUM

9 MAJA

FOT. KATARZYNA KNYCH

Przeglądając w swoim czasie
wolnym od pracy fachową literaturę, profesjonalne, tematyczne strony internetowe,
a także zdigitalizowane dokumenty archiwów państwowych
i wojskowych, natrafiła na informacje o bohaterach Powstania
Wielkopolskiego i wojny Polsko-Bolszewickiej spoczywających na cmentarzach gminy
Złotniki Kujawskie.
Udało się zweryfikować
ośmiu bohaterów z tego okresu
pochowanych na gminnych
cmentarzach i ośmiu spoczywających m.in. w Piaskach
i Bydgoszczy.
Łącznie zweryfikowano 16
Powstańców Wielkopolskich,
w tym czterech żołnierzy wojny
polsko-bolszewickiej, oficerów,
podoficerów oraz szeregowych.
Dwoje z nich za swoje czyny zostało uhonorowanych Medalem
Niepodległości oraz Krzyżem
Virtuti Militari V klasy.
Finałem poświęconego
czasu było złożenie wniosków
o otrzymanie oznaczeń grobów
weteranów, w ramach programu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
wspieranego przez Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego.
Wielką przyjemnością było
widzieć radość na twarzach rodzin, które otrzymały pamiąt-

8 MAJA

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

- Walerian Łosiński – podporucznik, Powstaniec Wielkopolski, oddział w Inowrocławiu,
do walk zebrał grupę o sile ok. 40
osób, brał udział w walkach
na terenie Inowrocławia, Złotnik
Kujawskich, pod Brzozą, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym, spoczywa w Złotnikach Kujawskich,
- Stefan Weber – Powstaniec
Wielkopolski, 28.12.1918 r., jako
były członek drużyny harcerskiej, wstąpił w szeregi powstańcze na terenie Trzemeszna i brał
udział we wszystkich akcjach
przy oswobodzeniu Trzemeszna
i okolic. Następnie jako młodociany, przydzielony przez dowództwo Kompanii Trzemeszeńskiej w charakterze gońca
bojowego do tejże kompanii
na odcinku od Trzemeszna
do Inowrocławia. Na terenie Inowrocławia, brał udział przy
oswobodzeniu dworca kolejowego, byłego szpitala wojskowego. Po oswobodzeniu Inowrocławia, przydzielony do tamtejszej Rady Ludowej i Żołnierskiej.
W marcu 1919 r., jako młodociany, został zwolniony. Za
udział w Powstaniu Wielkopolskim odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Następnie żołnierz w trakcie II
Wojny Światowej.
W 1939 r. powołany
do służby (kampania wrześniowa) i przydzielony do 1 p.p.
Legionów. Dnia 23.09.1939 r. został internowany na terenie Litwy. Dostał się w szeregi tworzącego się Wojska Polskiego na terenie ZSRR, gdzie ukończył
szkołę podchorążych, mianowany podporucznikiem. Z II
Korpusem walczył na terenie
Afryki i we Włoszech pod Monte
Cassino. W 1947 r. wrócił
do kraju, spoczywa w Inowrocławiu,
- Wojciech Gulczewski - szeregowy, Powstaniec Wielkopolski, spoczywa w Tucznie.
Cześć ich pamięci.

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

1881 - w Miechowicach koło
Inowrocławia urodził się
Jan Rutkowski, wybitny malarz
i konserwator dzieł sztuki,
m.in. dokonał renowacji
obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej
Ostrobramskiej i Matki Boskiej
Kodeńskiej, a także ołtarza
Wita Stwosza.
1890 - w Wójcinie urodził się
Włodzimierz Skrzydlewski,
ziemianin, działacz narodowy.
Był jednym z organizatorów
powstania wielkopolskiego
na terenie powiatów: strzeleńskiego i inowrocławskiego.
11 MAJA

1896 - w Poznaniu zmarła Emilia Sczaniecka (ur. 1804), działaczka patriotyczna i społeczna. Wspomagała działania
narodowowyzwoleńcze.
W latach 1863-1864 prowadziła
szpital dla rannych powstańców w Strzelnie (w pomieszczeniach klasztornych).
1923 - urodził się Eligiusz Zbigniew Gałęzewski, żołnierz
AK, inżynier, absolwent uniwersytetów w Londynie
i w Los Angeles, znany amerykański konstruktor. Był wychowankiem Gimnazjum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Zmarł w 1996 r. w Stanach
Zjednoczonych.
12 MAJA

1390 - Kujawy inowrocławskie
znalazły się pod rządami litewskiego księcia Wigunta Aleksandra, brata Władysława Jagiełły.
1962 - w Inowrocławiu odbył się
wieczór autorski Pawła
Jasienicy, autora znakomitych
książek historycznych.
13 MAJA

1876 - w Jeżycach pod Poznaniem urodził się Bolesław Wojkowski, znany bławatnik inowrocławski, aktywny działacz
narodowy.
1930 - w Rojewie rozpoczęło
działalność Kółko Włościanek.
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Bezpieczniej na Gople
dzięki porozumieniu

Nie miały akcyzy
Blisko 900 paczek papierosów
i ponad 16,5 kg suszu tytoniowego bez wymaganych znaków akcyzy przechowywał
w swoim domu 24-letni mieszkaniec gminy Gniewkowo.

Inowrocławska Policja i Nadgoplańskie WOPR w Kruszwicy
podpisało porozumienie dotyczące rozwoju współpracy
na rzecz bezpieczeństwa.

FOT. KPP INOWROCŁAW

koskiego. Podczas takich patroli
szczególną uwagę przywiązują
do zapewnienia bezpiecznego
wypoczynku korzystającym
z uroków jezior naszego po-

wiatu, przede wszystkim
pod kątem zagrożeń związanych z utonięciami. Co równie
ważne, ratownicy NWOPR angażują się także w poszukiwa-

nia zaginionych, a ich wiedza
dotycząca zbiorników wodnych na terenie KPP Inowrocław jest nieocenioną pomocą
(DM)
podczas takich akcji.

62-latek nielegalnie produkował alkohol Łamią
drogowe
przepisy

FOT. KPP INOWROCŁAW

Inowrocławscy policjanci ruchu drogowego działają również w ramach grupy SPEED.
Bardzo często zatrzymują kierowców, którzy łamią przepisy
ruchu drogowego.

15 litrów alkoholu, ponad 100 litrów zacieru i aparaturę do produkcji napojów spirytusowych
zabezpieczyli w jednym z mieszkań na terenie Inowrocławia policjanci z wydziału do walki
z przestępczością gospodarczą.
Jak się okazało, tak na sprzedaży nielegalnie wytworzonego alkoholu zarabiał 62-letni
mężczyzna.
- 30 kwietnia funkcjonariusze prowadzili działania
mające na celu ujawnienie
miejsca sprzedaży nielegal-

nych towarów. Ustalenia operacyjnych doprowadziły ich
do jednego z mieszkań na terenie Inowrocławia. Policjanci
przeszukali mieszkanie i pomieszczenia piwniczne 62-letniego mężczyzny, gdzie znaleźli 15 litrów wyrobów alkoholowych, ponad 100 litrów
zacieru i aparaturę do produkcji napojów spirytusowych informuje Izabela LewickaWaszak z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
Ponadto mundurowi zabezpieczyli sporą sumę pienię-

dzy (około 50 tysięcy złotych)
w różnej walucie. Mężczyzna
został zatrzymany i jeszcze tego
samego dnia usłyszał zarzut.
Amator nielegalnego trunku
wyrabiał go w swoim mieszkaniu i sprzedawał. 62-latek z Inowrocławia odpowie za wyrób
i nielegalny handel alkoholem,
za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku.
Mężczyzna przyznał się
do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze
grzywny.
(DM)

Ostatnio do takiego zatrzymania i kontroli kierowcy samochodu marki Alfa Romeo doszło w Suchatówce. Policjanci
grupy SPEED namierzyli pojazd, gdy jechał w terenie zabudowanym
z
prędkością
106 km/h. 44-latkowi mundurowi zatrzymali prawo jazdy.
Został on ukarany 10 punktami
karnymi i mandatem w wysokości 400 zł.
Na obwodnicy Inowrocławia grupa SPEED zatrzymała
za nadmierną prędkość kierowcę forda. 25-latek jechał
z prędkością 125 km/h, pomimo, że obowiązywało ograniczenie do 100. Policjanci ustalili, że to wykroczenie drogowe
mężczyzny było kolejnym.
Mowa tu o okresie dwóch lat
od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, gdy popełnił
trzy określone wykroczenia
w ruchu drogowym. Patrol zatrzymał oczywiście jego prawo
jazdy.
(DM)

FOT. KPP INOWROCŁAW

Policja i WOPR regularnie działają wspólnie na rzecz bezpieczeństwa na wodach i obszarach przywodnych, a dzięki nowemu porozumieniu ta współpraca będzie mogła być jeszcze
efektywniejsza.
Komendant Powiatowy
Policji w Inowrocławiu podinspektor Karol Konopacki oraz
Prezes Zarządu Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy, Maciej Banachowski podpisali porozumienie na rzecz pogłębienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa na akwenach
wodnych powiatu inowrocławskiego. Zgodnie z dokumentem, policyjna łódź patrolowa
będzie w nadchodzących miesiącach korzystać ze stanicy
WOPR w Kruszwicy.
Warto nadmienić, że od lat
policjanci i „woprowcy” w sezonie turystyczno-wakacyjnym pełnią wspólne służby
na akwenach jezior Gopło i Pa-

Funkcjonariusze WPGiK KPP
w Inowrocławiu wkroczyli
28 kwietnia do miejsca zamieszkania 24-latka.
Podczas
przeszukania
ujawnili i zabezpieczyli 870 paczek papierosów bez polskich

znaków akcyzy oraz 16,6 kg suszu tytoniowego, również bez
takich znaków.
24-latek, do którego należał ten towar został zatrzymany
do sprawy i jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut nielegalnego posiadania przedmiotów podlegających akcyzie.
Według wstępnych szacunków, gdyby papierosy trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 30 tysięcy
(DM)
złotych.

Grozi mu kara
Mężczyzna, który w Kruszwicy
uderzył autem w pojemnik
na nakrętki noc spędził w policyjnej celi. Okazuje się bowiem, że niszcząc pojemnik,
kierował samochodem w stanie nietrzeźwości.
29 kwietnia około godz. 23
na ul. Zamkowej w Kruszwicy
mundurowi z miejscowego komisariatu otrzymali zgłoszenie
o mężczyźnie, który kierując
samochodem osobowym miał
wjechać w pojemnik na nakrętki i odjechać z miejsca zdarzenia.
Mundurowi, którzy podjęli interwencję, szybko ujawnili zaparkowanego kilkaset
metrów dalej volkswagena
i stojącego obok mężczyznę,

który jak się okazało, jeszcze
chwilę wcześniej kierował
tym autem. Zachowanie
27-latka i silna woń alkoholu
wzbudziło podejrzenia patrolu, a potwierdziło je badanie trzeźwości.
Alkomat wskazał, że zatrzymany miał ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie.
Dzisiaj mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania kolizji
w ruchu drogowym oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
27-letniemu kruszwiczaninowi grozi kara do dwóch lat
pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa.
Odpowie również za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.
(DM)

FOT. UM W KRUSZWICY
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Przyznano ekologiczne Władysławy!

stylu życia, Karolina Grontkowska – właścicielka Lovendy Kujawskiej - największej plantacji
lawendy na Kujawach.

Zapadły rozstrzygnięcia
w XXI edycji Władysławów.
Ta ekologiczna nagroda przyznawana jest od lat przez społeczność III Liceum Ogólnokształcącego imienia Królowej
Jadwigi w Inowrocławiu.

Wyłoniono zwycięzców
Sytuacja sanitarna w kraju nie
pozwoliła na przygotowanie

OT. KPP INOWROCŁAW

FOT. III LO

Gospodarstwo rolne
Laureaci: Robert i Barbara Bielik - właściciele Piekarni BioBielik w Nowej Wiosce.
Nominowani byli: Małgorzata Piguła-Jakóbczyk - właścicielka gospodarstwa rolnego
w Wybranowie, Piotr Powałowski - właściciel gospodarstwa rolnego w Gocanowie.
Inwestycja
Laureat: Nadgoplański Park Tysiąclecia za adaptację pałacyku
przy Mysiej Wieży na nową siedzibę.
Nominacje otrzymały:
Gmina Dąbrowa Biskupia za rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Stanomin. Gmina Gniewkowo za inwestycje proekologiczne.

tradycyjnej gali, ale mimo to
kolejna edycja Władysławów
stała się faktem. Akademia
Ekologiczna wybrała, spośród

wielu propozycji, 18 oficjalnych nominacji. Po wnikliwej
analizie w końcu wyłoniono
zwycięzców.

FOT. III LO

Placówka oświatowa
Laureat: Przedszkole „U Jasia
i Małgosi” w Inowrocławiu.
Nominacje otrzymały placówki: Szkoła Podstawowa im.
Jana z Ludziska w Ludzisku,
Zespół Szkół w Barcinie.

FOT. III LO

Uczniowie nominują
Nazwa statuetki pochodzi
od Władysława Jagiełły, męża
patronki szkoły, który jako jeden z pierwszych wydał akt
prawny dotyczący ochrony
przyrody.
Nominacje do nagród
przygotowują uczniowie realizujący przedmiot reklama i media w ekologii pod kierunkiem
mgra Dariusza Piękosza.
Honorowy
patronat
nad galą przyjęła Wiesława
Pawłowska – Starosta Inowrocławski. Niestety pandemia koronawirusa, która od ponad
roku zmienia nasze życie, zmusiła organizatorów do skorygowania planów.
Reżim sanitarny, zamknięcie placówek oświatowych spowodowało, że wiele imprez
trzeba było odłożyć na bliżej
nieokreślone „później”.
Niedawno, rok po zaplanowanej Gali zostały ogłoszone
wyniki XX jubileuszowej edycji Władysławów.
Od września 2020 roku
uczniowie klasy II j rozpoczęli
przygotowania do XXI edycji,
początkowo w formie stacjonarnej, w reżimie sanitarnym,
a potem w ramach zajęć zdalnych.

FOT. III LO

Przez 19 lat wiosną w auli III Liceum Ogólnokształcącego im.
Królowej Jadwigi uczniowie
kolejnych klas tworzących
Akademię Ekologiczną wręczali statuetki Władysława. Są
to nagrody za działalność
na rzecz ochrony środowiska
w regionie.

FOT. III LO

Firma
Laureat: Firma “U Kowala”
z Zawiszyna.
Nominacje
otrzymały
firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.
w Inowrocławiu, Plast Mar Balczewo.

Człowiek
Laureatka: Zofia Kiestrzyn młoda aktywistka zaangażowana m.in. w ochronę klimatu.

Nominowane były: Magdalena Chabasińska – wolontariuszka, wdrażająca w swoim
życiu zasady ekologicznego

Produkt
Laureatem została firma Pani
Łapa z Inowrocławia za zabawki dla zwierząt domowych.
Nominacje otrzymały: Serowarnia Janik w Zalesiu Barcińskim za masło, Olejarnia
w Kołodziejewie za olej lniany.
Certyfikaty i statuetki zostaną wręczone po zniesieniu
obostrzeń sanitarnych. Wtedy
też zostaną wręczone statuetki
(DM)
XX edycji nagród.

Komendant Powiatowy Policji
w Inowrocławiu podinsp. Karol
Konopacki podziękował inowrocławskiemu weterynarzowi za dotychczasową i wieloletnią współpracę.
Wręczył jemu też statuetkę ufundowaną przez Powiat
Inowrocławski. To szczególne
wyróżnienie, bo otrzymują je
osoby, które wykazały się wyjątkową postawą na rzecz bez-

pieczeństwa. Taki gest wiązał
się z tym, że jako zagorzały
obrońca zwierząt wielokrotnie
udzielał policji konsultacji
i wsparcia, gdy policyjne interwencje dotyczyły zwierzaków.
To nie tylko zagorzały
obrońca zwierząt i społecznik.
Działa w projekcie edukacyjnopromocyjnym pod nazwą „Zostaw w krzakach tego zwierzaka”. Celem jest edukacja
przyrodnicza społeczeństwa
oraz kształtowanie właściwych
postaw w obcowaniu z naturą,
gdy chodzi o zwierzęta. (DM)

FOT. KPP INOWROCŁAW

Przyjacielzwierząti ludzi.Tak
możnaokreślićlekarzaweterynariiWiesławaBorkowskiego.

FOT. KPP INOWROCŁAW

Podziękowania dla weterynarza od policjantów
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Zdobyli trzy ważne punkty Zwycięstwo Unii
Piłkarze Unii Janikowo wygrali
z zawodnikami Kotwicy Kołobrzeg w ważnym meczu trzeciej ligi (grupy 2). To trzecie
z rzędu zwycięstwo podopiecznych Artura Polehojko,
którzy są coraz bliżej zapewniania sobie utrzymania się
w rozgrywkach. Awansowali
na dziesiąte miejsce.

Trzy punkty w czwartej lidze
zdobyli gniewkowianie. Inowrocławianie ponieśli porażkę.
Grupa spadkowa
Miejsca 8-19: Unia Gniewkowo - BKS Bydgoszcz 3:0,
Kamil Fajkowski, Oskar Kryszak, Mateusz Filipiak, Cuiavia Bank Spółdzielczy Inowrocław - Lech Rypin 1:2, Mateusz
Brzóstowski - Martyn Trędewicz, Adrian Kowalski, Legia
Chełmża - Kujawiak Kowal
2:3, KS Brzoza - Chełminianka
Chełmno 3:3, Sparta Brodnica

Grupa mistrzowska
Miejsca 1-7: Chemik Bydgoszcz
- Włocłavia Włocławek 1:0,
Sportis SFC Łochowo - Zawisza
Bydgoszcz 1:1, Kujawianka
Izbica Kujawska - Pogoń Mogilno 2:0. Pauzował Lider Wł.
Tabela: 1. Zawisza 53 pkt,
(DM)
2. Chemik 47.

FOT. UNIA JANIKOWO/YOUTUBE

Grupa spadkowa
Unia Janikowo - Kotwica Kołobrzeg 2:1, Adam Konieczny,
Gracjan Goździk - Michał Kozajda, Pomorzanin Toruń - Gryf
Wejherowo 2:0, Wiesław Ferra
(samobójcza), Rafał Więckowski, Chemik Police - Nielba Wągrowiec 2:6, Górnik Konin - Jarota Jarocin 1:6, Sokół Kleczew
- Bałtyk Koszalin 4:0, Unia Swarzędz - Gwardia Koszalin 1:1,
Mieszko Gniezno - Flota Świnoujście 1:1.
Tabela: 9. Sokół 42 punkty,
10. Unia J. 39, 11. Kotwica 38, 12.
Nielba 36, 13. Bałtyk K. 35, 14. Jarota 33, 15. Pomorzanin 33, 16.
Flota 33, 17. Gwardia 30,
18. Unia S. 29, 19. Gryf 25,
20. Chemik 10, 21. Górnik 8,
21. Mieszko 3.

- Orlęta Aleksandrów Kujawski 5:0, Start Pruszcz - Wda
Świecie 1:2.
Tabela: 8. Unia G. 36 punktów, 9. Wda 35, 10. BKS 33, ... 17.
Cuiavia Bank Spółdzielczy 19.

Grupa mistrzowska
Elana Toruń - Świt Skolwin
(Szczecin) 0:0, Polonia Środa

W sobotę o godz. 17 Unia
Janikowo zagra w Kleczewie
z Sokołem w meczu dwóch najlepszych ekip grupy spadkowej.

Puchar Polski
1/8 finału: Noteć Inowrocław BKS Bydgoszcz 0:2, Dominik
Woźniak, Jakub Hoffmann.

W ćwierćfinale PP janikowianie zagrają z Chemikiem
w Bydgoszczy (12 maja o godz.
18). Na zwycięzcę czeka już
Elana Toruń.
Natomiast Pogoń zmierzy
się z BKS (12 maja o godz. 18).
Lepszy spotka się w półfinale
z Włocłavią Włocławek. (DM)

FOT. DARIA STEC

Wielkopolska - Pogoń II Szczecin 1:0, KP Starogard Gdański Radunia Stężyca 0:2, GKS
Przodkowo - Bałtyk Gdynia 0:1.
Tabela: 1. Radunia 66 pkt.,
2. Świt 60, 3. Polonia 54, 4. KP
Starogard Gdański 45, 5. Elana
42, 6. Bałtyk G. 40, 7. GKS Przodkowo 39, 8. Pogoń II 37.

Walczą na wielu boiskach Były niespodzianki

FOT. DOMINIK FIJAŁKOWSKI

A klasa (grupa 2)
Burza Tribo Nowa Wieś Wielka
- Noteć Inowrocław 1:5, Damian
Wasiak - Kamil Madajczyk, Kajetan Wegner, Krystian Piechocki, Kacper Ciesielski, Łukasz Woś, Piast Złotniki Kujawskie - LZS Kościelec 4:1, Damian Kempski 2, Adam Rosiński, Szymon Baranowski - Kamil Wyciechowski, Kujawianka
Strzelno - Legia Strzelce 0:2, Damian Łozowicz 2, Spójnia Białe
Błota - Pałuczanka Żnin 3:0,
Hubert Pilarski, Michał Sander,
Szymon Glanc, KP Jeziora
Wielkie - Dąb Bąkowo/Dąbrowa
Biskupia 0:3, Damian Stefański
2, Radosław Malinowski, Znicz
Rojewo - Mikrus/Gesal Szadłowice 1:1, Bartłomiej Zieliński Paweł Stępień. Mecz Noteć Gębice - Zootechnik Kołuda
Wielka został odwołany z powodu złego stanu boiska. Pauzowało Zagłębie Piechcin.
W tabeli prowadzi Noteć
Inowrocław 41 punktów. Drugi

Wyniki

jest Dąb Bąkowo 30, a trzecia
Noteć Gębice 39.

B klasa (grupa 4)

Hutnik Tur - Unia II Janikowo
1:6, Gracjan Gałązka - Maciej Mysiak 3, Eryk Marszał 2, Robert
Siemianowski, LZS Grochowiska Księże - AF Brzoza 1:1, Paweł
Słodkiewicz - Adrian Kałek,
Olimpia Dąbrowa - Iskra Zamość-Rynarzewo 3:2, Marcin
Pachla, Kacper Mazurkiewicz,
Tomasz Chyliński - Przemysław
Macudziński 2, Sparta Janowiec
Wlkp. - Noteć II Łabiszyn 0:2,
Marcin Bizoń, Emil Mielcarz,
Promień Szczepanowo - Sportis

SFC II Łochowo 3:4, Dawid Błażejewski 3 - Wojciech Ruczyński
2, Miłosz Redliński, Igor Kondrat. Pauzował LZS Jadowniki.
Liderem tabeli jest AF
Brzoza 34 pkt. Wyprzedza
Sportis SFC II 30 i Unię II J. 27.

B klasa (grupa 5)

Kolorowi Krusza Zamkowa Czarni Wierzchosławice 5:3,
Dariusz Prokop 3, Kacper Raczyński 2 - Kamil Brzustowicz
2, Karol Kruszczyński, Iskra Sikorowo - Cukrownik Tuczno
0:8, Mateusz Madej 3, Tomasz
Dudek 2, Dariusz Pacholski, Patryk Maziarz, Marcin Dąbrowa,

Orłowianka Orłowo - Unia
Leszcze 2:2, Jakub Pawlaczyk,
Damian Szyperski - Soufiane
Chibane, Bartosz Ogrodowski,
Kujawiak Sukowy - Tarant Wójcin 1:4, Sebastian Mizera - Piotr
Konieczka 2, Radosław Konieczka, Maciej Nawrocki.
Mecz Fregata Polanowice - Kujawy/Błękitni Markowice został
przerwany po pierwszej połowie przy stanie 1:2 - gospodarze
zrezygnowali z dalszej gry. Pauzował Grom Ostrowo.
Na czele są Kujawy/Błękitni 30 pkt. Drugi jest Cukrownik 28. Trzecią lokatę zajmują
Kolorowi 25.
(DM)

26. kolejka: Piast Kołodziejewo
- Gopło Kruszwica 1:4, Damian
Jankowski - Mateusz Kurtysiak
2, Patryk Gołdyn, Kacper Lewandowski, Szubinianka Szubin - Goplania Inowrocław 0:0,
GKS Baruchowo - Notecianka
Pakość 3:0, Piotr Lierus, Michał
Rosiak, Kamil Bógdał, LTP
Lubanie - Łokietek Brześć Kuj.
2:2, Tłuchovia - Noteć Łabiszyn
2:1, Wisła Dobrzyń - Zdrój Ciechocinek 1:2, Mień Lipno - DąbBOSiR Barcin 2:0, Lubienianka
- Pogoń II Mogilno 1:3.

25. kolejka: Zdrój - Piast
2:0, Radosław Czułkowski, Daniel Matuszak, Gopło - Zjednoczeni Piotrków Kuj. 5:0, Michał
Kruszczyński 3, Mateusz Kurtysiak, Wojciech Springer, Goplania - LTP 2:0, Przemysław
Czaplewski, Arkadiusz Makowiecki, Notecianka - Lubienianka 3:0 (walkower) - mecz
przerwany z powodu zdekompletowania zespołu gości, DąbBOSiR - GKS 1:3, Łokietek - Tłuchovia 6:0, Noteć - Wisła 4:1,
Pogoń II - Szubinianka 0:1.
W tabeli prowadzi Notecianka 62 pkt., przed Łokietkiem 60. Gopło jest piąte 40,
Goplania czternasta 20, a Piast
tuż za nią 18.
(DM)

FOT. DOMINIK FIJAŁKOWSKI

W piątej lidze (grupie 2)
w ciagu kilku dni rozegrano
dwie rundy spotkań.

Kolejne mecze w rundzie wiosennej rozegrali piłkarze A i B
klasy. Efektowne zwycięstwo
odnieśli gracze z Mątew, Złotnik Kujawskich, Bąkowa/Dąbrowy Biskupiej, Janikowa,
Tuczna i Kruszy Zamkowej.
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Znakomicie zaprezentowała
się Agnieszka Dobecka (na zdjęciu z prawej) z MSPS/Inowrocławskiej Akademii Siatkówki.
- Aga znalazła się w gronie
ośmiu nominowanych przez
Polski Związek Piłki Siatkowej
zawodniczek do turnieju
szczebla centralnego, który
odbędzie się pod koniec maja mówi trener MSPS/IAS Zbigniew Nowak.
Ponadto Dobecka otrzymała zaproszenia na konsultację kadry narodowej juniorek
młodszych w siatkówce plażowej. Treningi zostały zaplanowane w sierpniu w COS OPO
(DM)
w Spale.

A jak tę aktywność przedstawiać? Należy załączyć
screen z przebytej trasy i dodać

Zawodnicy Kasprowicza/Inowrocławskiej Akademii Koszykówki zajęli trzecie miejsce
w turnieju strefowym o awans
do ćwierćfinałów Mistrzostw
Polski kadetów (U-15), który
odbył się w Skierniewicach.
Rywalami podopiecznych Dariusza Sikory byli gracze Ósemki
Skierniewice, ŁKS Szkoły Gortata Łódź i TKM Włocławek.

Adam Michalski (ITT Goplania
Inowrocław) startował
w dwóch turniejach Polskiej Ligi
Tenisa. Zarówno w Gnieźnie jak
i Kołobrzegu dotarł do czołowej
ósemki. Nieznacznie przegrywał w ćwierćfinałach.

FOT. MSPS

W zawodach rywalizowały kadry czterech województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Celem turnieju w Policach było wytypowanie najbardziej perspektywicznych
zawodniczek na Ogólnopolski
Turniej Nadziei Olimpijskich Szczyrk 2021.

jedną, pod warunkiem osobnej
dokumentacji każdej ze swoich
aktywności).

hashtag #natrasiezDreckim133
na fanpage’u GOK-u.
(DAN)

Dwa ćwierćfinały Awans Kasprowicza

Sukces Agnieszki
W majowy weekend na obiektach siatkarskiego mistrza Polski kobiet - Chemika Police
został rozegrany regionalny
Turniej Nadziei Olimpijskich
S.O.S. dziewcząt urodzonych
w 2006 roku.

rowa i jazda na rolkach. Każdy
wybiera swoją kategorię
(można wybrać więcej niż

Gniezno
W Memoriale Bolesława Chrobrego, który odbył się w kwietniu na kortach Gnieźnieńskiego
Klubu Tenisowego, Michalski
odniósł trzy zwycięstwa.
Pokonał Piotra Staszewskiego (Koszalin) 4:1, 4:1 (w PLT
gra się sety do zdobycia czterech gemów), Pawła Kopeckiego (Gniezno) 4:3, 4:1 i Mi-

chała Sukiennika (Szczecin)
4:0, 4:2. W ćwierćfinale przegrał z Michałem Malinowskim
(Gniezno) 3:4, 4:0, 9:11.

Kołobrzeg
Inowrocławski tenisista w majowy weekend wybrał się
na Otwarte Wiosenne Mistrzostwa Kołobrzegu 2021.
Wygrał w dobrym stylu
z Pawłem Majewskim (Kołobrzeg) 4:1, 4:0, Tomaszem Stachowiczem (Bydgoszcz) 4:2, 4:1
i Pawłem Szczepką (Gorzów
Wielkopolski)
4:0,
4:3.
W ćwierćfinale uległ Michałowi Woźniakowi (Brodnica
(DM)
Górna) 4:3, 2:4, 7:10.

Wyniki
Ósemka - Kasprowicz/IAK
82:71, Antoni Gawarecki 24 (4),
Alan Arent 17, Jan Fajfer 9 (3),
Mikołaj Marek 9 (1), Norbert Kościński 6, Kacper Mila 4, Filip
Gralewski 3, Konrad Konieczka
0, Maciej Nachowiak 0; Kasprowicz/IAK - ŁKS Szkoła Gortata
100:68, Gawarecki 33 (5), Fajfer

25 (4), Arent 20, Marek 8 (2), Kościński 6, Gralewski 6, Mila 2,
Konieczka 0, Nachowiak 0;
TKM - ŁKS SG 85:70, TKM Ósemka 103:72. Wcześniej rozegrano mecze: Ósemka - ŁKS SG
97:58 i TKM - Kasprowicz/IAK
96:61.

Klasyfikacja
1. TKM 6 punktów, 2. Ósemka
5, 3. Kasprowicz/IAK 4, 4. ŁKS
SG 3. Trzy czołowe zespoły
awansowały do ćwierćfinałów
MP U-15.
- Wielkie brawa dla drużyny, to dla niej duży wyczyn.
Ten sukces dedykujemy pamięci zmarłego Cezarego Rydlichowskiego - człowieka
związanego z inowrocławską
koszykówką - mówił trener Da(DM)
riusz Sikora.

FOT. KASPROWICZ

We wrześniu 2020 roku na Facebooku mieszkańcy Gniewkowa utworzyli grupę PoZdro
Wszystkim
Jest to grupa wsparcia dla
osób aktywnych fizycznie.
Inicjatorami jej powstania byli
Anna Kosmecka i Mariusz Majewski.
- Zachęcamy tutaj do aktywności sportowej osoby
w każdym wieku. Raz w tygodniu publikujemy felieton dietetyka klinicznego, w którym
zachęcamy do zdrowego odżywiania. Ekspert opowiada też
o zdrowych nawykach żywieniowych. Grupa PoZdro
Wszystkim to miejsce, gdzie
można pochwalić się swoimi
sportowymi wyczynami. Tutaj
też można liczyć na słowa zachęcające do aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie
rodzinnym, gronie przyjaciół.
Członkowie naszej grupy bardzo chętnie włączają się w inne

akcje społeczne nie związane
ze sportem. Była to akcja charytatywna na rzecz mieszkańców DPS Grabie, a ostatnio akcja sprzątania Świata - opowiada Mariusz Majewski
z grupy PoZdro Wszystkim.
#natrasiezDreckim133 to
najnowszy projekt grupy PoZdro Wszystkim. Realizowany
razem z MGOKSiR Gniewkowo.
- Ten rok Rada Miejska
w Gniewkowie ustanowiła Rokiem Jana Dreckiego. Zasłużony
mieszkaniec naszego miasta, lekarz i społecznik, obchodziłby
w czerwcu... 133. urodziny! podkreślają organizatorzy.
Zasady uczestnictwa są
proste: każdy, kto do 15 maja
pokona 133 km i udokumentuje swoją aktywność sportową screenami z dowolnej
aplikacji, otrzyma specjalny
upominek.
Nie ma górnej granicy pokonywanych
kilometrów,
a na tych, co pokonają ich najwięcej, czekają nagrody dodatkowe. Wszystkie zostaną
wręczone w trakcie Święta
Ulicy Dreckiego, które zaplanowano na 26 czerwca.
Są trzy kategorie aktywności sportowej: piesza (spacer,
bieg, nordic walking), rowe-

FOT. PLT

Rada Miejska Gniewkowa rok
2021 ustanowiła Rokiem Jana
Dreckiego, zasłużonego mieszkańca, lekarza i społecznika.
Z tej okazji grupa PoZdro
Wszystkim i MGOKSiR zaprosili
mieszkańców do udziału w zabawie sportowo-rekreacyjnej.

FOT. POZDRO WSZYSTKIM

Niezwykła zabawa sportowo-rekreacyjna
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