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We wtorek po południu w I LO Sławo-
mir Drelich prowadził zajęcia z komuni-
kacji interpersonalnej. Temat zajęć: „Ar-
gumentowanie i rodzaje argumentów”. 
W tym samym czasie w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Logistycznych Anna Grą-
cikowska opowiadała swoim uczniom 
na zajęciach z angielskiego o mówieniu 
o przyszłości z zastosowaniem czasu fu-
ture simple. 

Tematy od siebie bardzo odległe, 
ale był jeden wspólny mianownik - 
wielkie zainteresowanie młodzieży. 
Nauczycielom powiatowych szkół 
udało się bowiem zebrać grupy 
uczniów-pasjonatów, z których wielu 
w niedalekiej przyszłości będzie na-
ukowcami, szefami firm – słowem - 
ludźmi kreującymi przyszłość. 

- Zależy nam na jak najlepszym wy-
edukowaniu młodzieży uczącej się 
w naszych szkołach, dlatego zdoby-
wamy pieniądze na dodatkowe zajęcia 
oraz podnoszenie kwalifikacji przez na-
uczycieli powiatowych szkół. Co mnie 
bardzo cieszy, w pozyskiwaniu dodat-

kowych środków na powiatowe szkoły 
jesteśmy bardzo skuteczni - podkreśla 
Starosta Wiesława Pawłowska. 

Grupą docelową projektu „Zostań 
Omnibusem III” jest dokładnie 539 
uczniów z siedmiu szkół prowadzących 
kształcenie ogólne, w tym szkoły pod-
stawowej specjalnej i szkoły przysposa-
biającej oraz 20 nauczycieli szkół 
o kształceniu ogólnym. 

- Powiat oferuje w ramach pro-
jektu zajęcia matematyczno-przyrod-
nicze, z języków obcych: angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, francu-
skiego, włoskiego, hiszpańskiego, za-
jęcia z zakresu kompetencji cyfrowych, 
komunikacji interpersonalnej, kształ-
towania postaw kreatywności, inno-
wacyjności, przedsiębiorczości, m.in. 
laboratorium młodego ekonomisty, 
warsztaty kreatywnego rozwoju, kry-
tyczne myślenie w naukach historycz-
nych i w naukach społecznych, zajęcia 
specjalistyczne, m.in.: logopedyczne, 
socjoterapeutyczne. Oddzielne wspar-
cie zaplanowano dla nauczycieli w for-

mie szkoleń i studiów podyplomo-
wych oraz wyposażeniu szkolnych 
pracowni – mówi Joanna Kuchta, na-
czelnik Wydziału Rozwoju, Planowa-
nia Inwestycji i Inicjatyw Europejskich. 

W projekcie uczestniczą: I LO im. 
Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwu-
języcznymi, II LO im. Marii Konopnic-
kiej, III LO im. Królowej Jadwigi, IV LO 
funkcjonujące w ramach Zespołu 

Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. 
Jana Pawła II, Liceum Ogólnokształ-
cące w Kościelcu (funkcjonujące w ra-
mach ZS im. Jana Pawła II), Szkoła 
Podstawowa Specjalna oraz Szkoła 
Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
w ZS im. Marka Kotańskiego. 

Koszt „Zostań Omnibusem III” 
wynosi blisko 2 miliony zł, z czego 
wkład własny Powiatu Inowrocław-

skiego to niecałe 100 tys. zł, a unijne do-
finansowanie – ponad 1,6 mln zł. 

Warto też pamiętać, że od pół roku 
trwają zajęcia dla wszystkich szkół pro-
wadzących kształcenie zawodowe 
w ramach projektu „Twoja wiedza - 
Twoja przyszłość IV”. Wartość to ponad 
2,5 mln zł, unijne dofinansowanie – po-
nad 2,3 mln zł, wkład własny powiatu 
– ponad 250 tys. zł.

WSPANIAŁE POWIATOWE OMNIBUSY
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Ponad pięciuset uczniów powiatowych szkół objętych zostało 
największym unijnym projektem „Zostań Omnibusem III”. Będą 
w nich uczestniczyli do czerwca przyszłego roku.
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NOTEĆ FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, 
ODLEWNIA ŻELIWA

UL. FABRYCZNA 4, PAKOŚĆ

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
* mechanik urządzeń * operator maszyn CNC * elektryk * tokarz 

* oczyszczacz odlewów, rdzeniaż (Panie mile widziane)
CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@notec.com.pl



2 PIĄTEK, 27 MAJA 2022

Z POWIATU

Kilka dni temu uroczyście 
otwarto przebudowaną 
drogę powiatową Helenowo 
– Cieślin. Długość wyremon-
towanego odcinka to blisko 
3,5 kilometra. 

- Wszyscy pamiętamy, że 
wcześniej była to wąska 
i zniszczona droga o szeroko-
ści około 3 metrów bez chod-
ników i peronów autobuso-
wych. Z trudem mijały się tu 
dwa pojazdy. Cieszę się, że 

okoliczni mieszkańcy jeżdżą 
wreszcie nową, dwa razy szer-
szą jezdnią, która na pewnych 
odcinkach doczekała się chod-
nika i peronów autobuso-
wych. Przebudowanych zo-
stało też 5 skrzyżowań. Ta 
droga powiatowa ma przecież 
kluczowe znaczenie dla funk-
cjonowania systemu komuni-
kacyjnego Gminy Inowrocław 
oraz stanowi główne połącze-
nie jej północnej części z drogą 
wojewódzką, łączącą Inowro-

cław z Pakością - powiedziała 
podczas uroczystości Starosta 
Wiesława Pawłowska, która 
dokonała oficjalnego otwarcia. 

Wstęgę przecięli: Poseł 
na Sejm Magdalena Łośko i go-
spodarze tego terenu: Wójt 
Gminy Inowrocław Tadeusz 
Kacprzak oraz Sołtys Cieślina 
Barbara Pułaczewska i Sołtys 
Radłówka Alina Kośka. 

W uroczystości wziął też 
udział przedstawiciel woje-
wody Jacek Tarczewski, przed-
stawiciele firm wspierających 
inwestycję, Zarząd Powiatu 
oraz pracownicy starostwa i Za-
rządu Dróg Powiatowych bez-
pośrednio odpowiedzialni za tę 
inwestycję. Drogę poświęcił 
proboszcz parafii pw. św. Mał-
gorzaty w Kościelcu ks. Maciej 
Kuczyński. 

Wartość całkowita zadania 
to ponad 4 mln 730 tysięcy zło-
tych, z czego połowę stanową 
środki z budżetu powiatu, 
a drugą połowę przyznane dofi-
nansowanie w ramach Rządo-
wego Funduszu Dróg.  

Inwestycja została również 
wsparta finansowo przez 
Gminę Inowrocław w kwocie 
100 tys. zł, Grupę Producentów 
Agros - 20 tys. zł i Spółkę GS Pol-
ska - 10 tys. zł. Prace wykonała 
firma Colas Polska.
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Z „KAZIKA” DO BRUKSELI 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Ka-
zimierza Wielkiego w Kruszwicy 

to laureaci tegorocznej edycji 
konkursu „Europa z naszej 
ulicy”. W nagrodę polecieli 

do Brukseli. W programie mieli 
m.in. wizytę w Komisji Europej-

skiej, gdzie wzięli udział 
w warsztatach „Dezinformacja 

w czasach kryzysu”, zwiedzanie 
Parlamentu Europejskiego, no 

i oczywiście poznawanie miasta, 
jego zabytków i atrakcji. Opieku-
nem grupy był Mirosław Służa-
łek, jeden z nauczycieli, pod któ-
rego okiem uczniowie przygoto-

wali nagrodzony projekt. 
MŁODY HISTORYK 

I LO im. Jana Kasprowicza po-
informowało o uzyskaniu 

przez Oskara Serkowskiego 
z klasy o profilu społeczno-
prawnym tytułu finalisty 

XLVIII Olimpiady Historycz-
nej. Licealista zapewnił sobie 
100% punktów z rozszerzo-

nego egzaminu maturalnego 
z historii. Do kolejnych etapów 
przygotowywał się pod opieką 
Łukasza Wróbla w ramach in-

dywidualnego toku nauki 
i Koła Historycznego.  

                          KRÓTKO

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

Na boisku i w auli III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kró-
lowej Jadwigi w Inowrocła-
wiu przedstawiciele Politech-
niki Bydgoskiej spotkali się 
z uczniami szkół ponadpod-
stawowych Powiatu Inowro-
cławskiego w ramach cyklu 
„Politechnika w Drodze”. 

W miasteczku namiotowym 
była okazja do spotkań i roz-
mów z wykładowcami i stu-
dentami, którzy reprezentowali 
8 wydziałów Politechniki Byd-
goskiej. Stanowiło to również 

okazję, aby zobaczyć i posłu-
chać o badaniach i pracach na-
ukowych prowadzonych 
na uczelni. 

Dla uczniów chcących 
kontynuować naukę języka ob-

cego lub rozwijać swoje pasje 
naukowe i sportowe była oka-
zja do rozmów z dydaktykami 
Studium Języków Obcych, kół 
naukowych i Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu.

CIEKAWIE PRZY „KRÓLÓWCE” KOMERS W I LO

Zespół Szkół Chemiczno-Elek-
tronicznych im. Jana Pawła II 
w Inowrocławiu przyłączył się 
do realizacji kampanii Ak-
tywny Powiat Inowrocławski. 
Celem jest promowanie aktyw-
nego stylu życia i zdrowia psy-
chicznego poważnie nadszarp-
niętego w czasie pandemii. 

We wszystkich klasach na godzi-
nach wychowawczych przedys-
kutowano temat „Jak radzić so-
bie ze złością i stresem”. Na ba-
zie tych dyskusji opracowano 
materiały pomocnicze, które 
w formie plakatów zamiesz-
czono na korytarzu szkoły. 

Na parterze zainstalowano 
„Pożeracza Smutku”, do którego 
można wrzucić wszystkie złe 
emocje zapisane na kartkach. 

Przed gabinetem pedagoga 
szkolnego umieszczono mate-
rac, który spełnia rolę worka tre-
ningowego służącego do rozła-
dowania złości i frustracji. 

W bibliotece szkolnej 
można wypożyczyć literaturę 
pomocną w diagnozowaniu sta-
nów charakterystycznych dla 
depresji oraz sposobów jej zapo-
biegania i rozwiązywania nawar-
stwiających się problemów. 

Są to wydawnictwa skiero-
wane do młodzieży, ich rodzi-
ców i nauczycieli. Na zajęciach 
z elementami biblioterapii wy-
korzystano literaturę, która pro-
wadzi czytelnika do pozytyw-
nego odkrywania świata. Szkolni 
pedagodzy na bieżąco udzielają 
porad w rozwiązywaniu indywi-
dualnych problemów.

POŻERACZ SMUTKU
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W I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Jana Kasprowicza 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Inowrocławiu podsumo-
wano kończący się rok szkolny. 

- Dla każdego z was dzień ten to 
indywidualny sukces, za którym 
stoją trzy ciężkie lata pełne wy-
rzeczeń, czasami nawet i łez - ta-
kie słowa padły podczas uroczy-
stości i wielu uczniów pokiwało 
wtedy twierdząco głowami. 

Najwyższym wyróżnie-
niem, jakie może otrzymać ab-
solwent I LO jest Primus Inter-

pares. Otrzymał je Oskar Ser-
kowski, leureat oraz finalista 
wielu ogólnopolskich olimpiad 
i konkursów. Nagrodę wręczali 
mu opiekunowie naukowi – 
Sławomir Drelich, Łukasz Wró-
bel oraz Maciej Wasielewski.
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NOWA, PIĘKNA DROGA!
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28 maja 202228 maja 2022

 godzina11:0011:00
Kłopot 10a, Inowrocław

Rywalizacja operatorów z wykorzystaniem: 
 wózka widłowego Linde
 samochodu Renault z zabudową hakową
 maszyny przeładunkowej Sennebogen

PRZYJDŹ, KIBICUJ, WYGRAJ NAGRODY

DLA MIESZKAŃCÓW:
 pokaz football freestyle
 kiełbaska z grilla
 fotobudka
 losowanie atrakcyjnych nagród
 bezpłatne wejściówki 
do odbioru w dniu imprezy

 każdy bilet bierze udział w losowaniu
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FOT. MUZEUM  IM. JANA KASPROWICZA

Nowy, a jakby znajo-
my... Tak, to właśnie ten 
wizerunek Mistrza Jana 
od lat widnieje w muze-
alnym logo. Od niedawna 
na wystawie stałej można 
podziwiać oryginalną 
karykaturę Jana Kaspro-
wicza autorstwa Kazimie-
rza Sichulskiego, która 
była inspiracją do stwo-
rzenia logo powiatowego 
muzeum.

Litografia pochodzi z  teki 
„XXX karykatur” wyda-
nej nakładem Władysława 
Teodorczuka w  Krako-
wie w  1904 roku, a  trafiła 
na ul. Solankową 33 jako dar 
od  znawcy i  kolekcjonera 
sztuki, Antoniego Michalaka. 
To właśnie ona w artystycz-
nym opracowaniu Bogdana 
Koczorowskiego, według po-
mysłu Janiny Sikorskiej, jako 
logotyp już na pierwszy rzut 
oka identyfikuje wizualnie 
powiatowe muzeum z  jego 
patronem.

Kazimierz Sichulski, ar-
tysta wielu talentów, okre-

ślany jest jako najlepszy 
karykaturzysta w przedwo-
jennej Polsce. Tę szczególną 
pozycję zapewniały mu ce-
chy podkreślane przez jego 
współczesnych: niebywale 
zaostrzony zmysł obserwa-
cyjny, doskonała pamięć 
wzrokowa, umiejętność wy-
dobywania i  przerysowy-
wania najbardziej charakte-
rystycznych cech nie tylko 
fizjonomii, ale i  psychiki 
portretowanych osób, zdol-
ność do  syntetyzowania 
szczegółów, a  także wro-
dzony zmysł humoru. Wy-
bitny talent malarski poma-
gał mu uchwycić „esencję” 
modela za  pomocą zaled-
wie kilku pozornie niedbale 

położonych kresek, kropek 
czy zamaszyście wygiętych 
linii.

Bohaterów swoich kary-
katur obserwował Sichulski 
z  bliska, często przy ka-
wiarnianym stoliku, czasem 
przez  długie lata. Do  nie-
których z  nich powracał 
wielokrotnie w swoich dzie-
łach. Jedną z  takich osób 
jest Kasprowicz, portretowa-
ny zawsze przez Sichulskie-
go - co  warte podkreślenia 
- nie ze złośliwą karykatu-
ralną prześmiewczością, ale 
raczej z  pewnym uznaniem 
dla jego wielkości.

Karykatura, która z  de-
finicji polega na  „przery-
sowaniu” (z  wł. caricare - 
przesadzać) pewnych cech, 
w  przypadku wieszcza 
z  Kujaw, uwypukla przede 
wszystkim jego pozycję 
w  artystycznym środowi-
sku epoki.

Wśród oryginalnych 
przedstawień Sichulskiego 
widzimy więc m.in. Kaspro-
wicza – centaura, Kaspro-
wicza - podniebnego gazdę 
kroczącego po  szczytach, 
Kasprowicza - króla kiero-
wego. Karykatura z  1904 r. 

jest pierwszą z  tej kolekcji 
i  ogranicza się wyłącznie 
do  przedstawienia głowy 
poety.

Cóż uchwycił artysta 
w tym pierwszym portrecie 
naszego patrona? Marsowe 
czoło z  charakterystycz-
nymi guzami brwiowymi 
mężczyzny, który dopiero 
co  uporał się z  nawałni-
cą trudnych doświadczeń 
osobistych i  twórczych, 
szerokie zakola na  głowie 
człowieka, którego młodość 
już minęła, a który właśnie 
rozpoczyna nową drogę ka-
riery uniwersyteckiej, pod-
kręcony wąs twórcy, który 
mniej więcej w  okresie po-
wstawania tejże karykatury 
napisze z nutą ironii: „Życie 
wesołą jest komedią, którą 
trzeba odegrać do  końca 
z  humorem i  przytomno-
ścią umysłu, wyzyskując 
każdą godzinę. Nie trzeba 
zaraz z  wszystkiego robić 
tragedii.”

Zapraszamy do  odwie-
dzenia muzeum przy ul. 
Solankowej 33 i  próby „od-
czytania” karykatury. Za-
pewniamy, że  to  świetna 
zabawa!

Aktywny Powiat 
Inowrocławski

Od wielu tygodni w ra-
mach naszej tegorocznej 
kampanii staramy się 
„rozruszać” mieszkań-
ców po ciężkim okresie 
pandemii. 

Kilka dni temu na  naszym 
profilu facebookowym roz-
poczęliśmy 10-dniowy quiz. 
Za  tydzień zapraszamy 
na  kolejny Nocny Rajd Pie-
szy.

Miesiąc temu w  wypra-
wie lasami balczewskimi 
uczestniczyło ponad 100 
osób. Zapewne wielu miło-
śników turystyki z powiatu 
inowrocławskiego zdecydu-
je się uczestniczyć w zapla-
nowanej na przyszły piątek 
wyprawie do  lasów gniew-
kowskich.

Trasa wynosi 9 kilome-
trów, a  uczestnikom przy-
pominamy o  konieczności 
zabrania latarek oraz kiełba-
sek, bo po rajdzie zaplano-
wane jest ognisko.

Tymczasem miłośników
zdrowego odżywania za-
praszamy na  facebookowy 
profil Powiatu Inowrocław-
skiego, gdzie w  poniedzia-
łek rozpoczął się quiz ku-
linarny. Nagrodami są
pakiety, w których znajdują
się kubek turystyczny, wiel-
ki album Powiatu Inowro-
cławskiego, Smaki Powiatu 
czyli świetna książka z  lo-
kalnymi przepisami kulinar-
nymi, filiżanka ze spodkiem
oraz miód i  pyłek pszczeli, 
a  także skakanka. Wszyst-
ko sygnowane przez Powiat 
Inowrocławski, ładne i  – 
co ważne – użyteczne!

Muzyczny Kasprowicz
Tworzysz muzykę? 
Chcesz zaprezentować 
swój utwór szerszej 
publiczności? Zainspiruj 
się twórczością wiesz-
cza z Kujaw i weź udział 
w koncercie na żywo 
na terenie muzeum!

Powiatowe Muzeum im. 
Jana Kasprowicza orga-
nizuje, pod honorowym 
patronatem Starosty Ino-
wrocławskiego Wiesławy 
Pawłowskiej, konkurs mu-
zyczno-literacki „Muzycz-
ny manowiec”.

Konkurs jest skierowa-
ny do  dzieci i  młodzieży 
z  Powiatu Inowrocław-
skiego. Polega na  opra-
cowaniu i  wykonaniu 
własnej muzyki do  słów 
dowolnego utworu z  do-
robku Jana Kasprowicza 
lub do  słów własnych in-
spirowanych twórczością 
Piewcy Kujaw.

- Utwór może być wy-
konany w  dowolnym ga-
tunku muzycznym z  wy-
korzystaniem dowolnych 
instrumentów, z  tym 
zastrzeżeniem, że  musi 
być możliwy do  zapre-
zentowania na żywo pod-
czas koncertu laureatów 
na  terenie muzeum. Pra-
ce będą oceniane przez 
jury złożone z  przed-
stawicieli Państwowej 
Szkoły Muzycznej I  i  II 
stopnia w  Inowrocławiu, 

Starostwa Powiatowego 
i  Muzeum im. Jana Ka-
sprowicza w  Inowrocła-
wiu – czytamy w  regula-
minie.

Łączna wartość nagród 
wynosi 1200 zł. 

Termin przyjmowa-
nia zgłoszeń upływa 12 
czerwca. Szczegółowy 
regulamin oraz formularz 
zgłoszeniowy można zna-
leźć na stronie interneto-
wej Powiatu Inowrocław-
skiego.

Poznaj Powiat. Bądź aktywny

Nowy nabytek w Muzeum  
im. Jana Kasprowicza
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W środę, 25 maja przed 
południem Urząd Gminy 
Inowrocław odwiedzili 
niecodzienni goście, 
a mianowicie Państwo Ja-
rosław Hankiewicz i Doro-
ta Panfil-Hankiewicz wraz 
z dziećmi - trzymiesięcz-
nymi trojaczkami: Marce-
liną, Malwiną i Borysem. 

Mieszkający w  Dulsku 
szczęśliwi rodzice i  ich po-
ciechy przybyli do  Urzędu 
na  zaproszenie Tadeusza 
Kacprzaka - Wójta Gminy. 
Podczas wyjątkowego spo-
tkania Wójt Gminy wraz 
z  Magdaleną Dąbrowską 
- Zastępcą Wójta i  Wiesła-
wą Wantą-Eich – Dyrekto-
rem Wydziału Komunikacji 
i  Spraw Społecznych wrę-
czyli gościom upominki, 
m.in. kocyki niemowlęce 
z  motywem kujawskim 
oraz serdecznie pogratulo-
wali rodzicom „potrójnego 
szczęścia”. Zapewniając 
o pomocy ze strony Urzędu 

Tadeusz Kacprzak mówił: 
- Życzę Wam wszelkiej po-
myślności w  realizowaniu 
tego ważnego przedsięwzię-
cia jakim jest rodzicielstwo. 
Tym bardziej, że  spoczęła 
na  Was szczególna odpo-
wiedzialność, która z  jed-
nej strony wymaga więk-
szego wysiłku, z  drugiej 
natomiast gwarantuje nie-
zliczone chwile satysfakcji 
i radości.

Przypomnijmy, że  tro-
jaczki urodziły się we wto-
rek, 22 lutego br. w Szpitalu 
Specjalistycznym im. Świę-
tego Wojciecha w Gdańsku-
-Zaspie. Pierwsza przyszła 
na świat (o godzinie 10:00) 
Marcelinka ważąca 1960 
gramów. Druga urodziła się 
Malwinka (minutę młodsza 
od  starszej siostry) ważą-
ca 2060 gramów. Borysek 
urodził się o  10:04, a  jego 
waga równała się 1665 gra-
mów.

Raz jeszcze serdecznie 
gratulujemy dumnym ro-
dzicom, a  dzieciom życzy-
my dużo zdrowia.

W sobotę pierwszy 
półfinał Sołtysiady

W sobotę, 28 maja br.,  
w Żalinowie w sali 
gimnastycznej, a nie jak 
wstępnie planowano 
na boisku sportowym 
w Kruszy Podlotowej, 
odbędzie się pierwszy 
półfinał Sołtysiady 
Gminy Inowrocław. Po-
wodem zmiany miejsca 
rozegrania turnieju są 
kiepskie warunki pogo-
dowe prognozowane 
przez meteorologów.

W  sobotniej rywalizacji 
weźmie udział 7 sołectw: 
Batkowo, Krusza Duchow-
na i  Zamkowa, Łojewo, 
Miechowice, Piotrkowice, 
Tupadły oraz Żalinowo. 
Do  wielkiego finału, który 
odbędzie się 20 sierpnia br. 
w  Pławinie podczas Doży-
nek Gminnych awansują 
dwa najlepsze sołectwa.

W  czasie dwugodzinnej 
rywalizacji, której początek 
zaplanowano na  godzinę 
16:00, przeprowadzone zo-
staną konkurencje, m.in. 
quiz wiedzy o  gminie, rzut 
beretem, bicie piany i prze-
ciąganie liny.

Kibiców zainteresowanych 
dopingowaniem swoich dru-
żyn sołeckich zapraszamy 
serdecznie do Żalinowa. 

Jednocześnie przypo-
minamy, że  27 maja br. 
mija termin przyjmowania 
zgłoszeń do  trzeciego tur-
nieju półfinałowego (okręg 
nr  3), którego rozegranie 
planuje się w  Trzaskach 
na  boisku sportowym  
11 czerwca br. Drugi pół-
finał, przypominamy, 
odbędzie się w  Pławinie  
4 czerwca br.

W  sprawie jakichkolwiek 
zapytań związanych z  Soł-
tysiadą służymy Państwu 
pomocą pod numerem tele-
fonu: 696 05 90 76.

W piątek, 20 maja 2022 r. 
w Przedszkolu Samorzą-
dowym Gminy Inowro-
cław „Akademia Przed-
szkolaka”, odbyła się 
kolejna edycja Festiwalu 
Matematyki. 

Tym razem, ta  wspaniała 
impreza o  charakterze edu-
kacyjnym, odbyła się na te-
renie przedszkola w  Jak-
sicach, a  udział w  niej 
wzięły przedszkolaki z grup 

5- i  6-letnich. Festiwal jest 
uwieńczeniem działań w ra-
mach innowacji pedagogicz-
nej „Polubić matematykę” 
realizowanej w  „Akademii 
Przedszkolaka” od 2016 r.

Tegoroczną edycję Festi-
walu rozpoczęło oficjalne 
powitanie przybyłych gości, 
dzieci i  nauczycieli przez 
organizatorkę tego wydarze-
nia - Lidię Staszak, dyrektor 
Przedszkola Samorządowego 
Gminy Inowrocław „Akade-
mia Przedszkolaka” oraz pro-
wadzące imprezę - Annę Sak, 

wicedyrektor przedszkola      
i Joannę Karasińską, nauczy-
cielkę przedszkola. Wśród 
gości znaleźli się m.in.: Ta-
deusz Kacprzak - wójt Gmi-
ny Inowrocław, Magdalena 
Dąbrowska - zastępca wójta 
Gminy Inowrocław, Maciej 
Przeździęk - dyrektor Cen-
trum Usług Oświatowych 
Gminy Inowrocław i  Woj-
ciech Gliwiński - starszy wi-
zytator Kuratorium Oświaty 
w Bydgoszczy.

Podczas festiwalu, każda 
z  grup wykonywała kolejne 

zadania. Łącznie do  poko-
nania było 7 stacji zadanio-
wych: ZAKODOWANE KWIA-
TY, SUDOKU - CYFRY, BINGO 
LICZBOWE, KWADROMINO, 
ZABAWA W  SKLEPY i  GRA 
ACTIV MATMA.

Pierwsze zadanie, wspólne 
dla wszystkich przedszkola-
ków, polegało na  oszacowa-
niu liczby kolorowych nakrę-
tek potrzebnych do ułożenia 
logo „Akademii Przedszkola-
ka”. Najbliżej poprawnej od-
powiedzi były „Kotki” z  Or-
łowa.

Następnie, każda z  grup 
udała się do  pozostałych 
stanowisk i  w  określonym 
czasie zmagała się z  po-
szczególnymi zadaniami. 
Po  usłyszeniu gongu, dzieci 
wraz z  nauczycielem prze-
chodziły do kolejnego stano-
wiska. Wykonując poszcze-
gólne zadania, przedszkolaki 
musiały wykazać się nie tyl-
ko umiejętnością liczenia, ale 
także spostrzegawczością, 

kreatywnością, zdolnością 
logicznego myślenia oraz 
współpracą w grupie.

Warto nadmienić, że   
„Akademia Przedszkola-
ka” jako jedyne przedszkole 
w  województwie kujawsko-
-pomorskim pracuje w opar-
ciu o  nowatorską metodę 
Pedagogiki Zabawy wg kon-
cepcji F. Froebla i ubiega się 
o zdobycie certyfikatu „Fre-
blowskie Przedszkole”.

Na dzieci, które aktywnie 
wzięły udział we wszyst-
kich konkurencjach czeka-
ły dyplomy oraz atrakcyj-
ne nagrody - zestawy gier 
o  charakterze matematycz-

nym, które ufundował Wójt 
Gminy Inowrocław.

Podczas uroczystego 
zakończenia Festiwalu, 
organizatorzy złożyli po-
dziękowania nauczycielom 
i  pracownikom przedszko-
la, a  także gościom, którzy 
swoją obecnością uświetnili 
tę wspaniałą imprezę. Te-
goroczna edycja Festiwalu 
Matematyki w  „Akademii 
Przedszkolaka” udowod-
niła, że  matematyka nie 
jest trudna i  nudna, jeśli 
przybierze formę twórczej 
zabawy z  wykorzystaniem 
atrakcyjnych pomocy dy-
daktycznych.

Kawiarenka nad Małym Gopłem
Od 2 maja br. nad Ma-
łym Gopłem w Łojewie 
w kompleksie obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 
funkcjonuje kawiarenka 
prowadzona przez miej-

scowe Centrum Integracji 
Społecznej.

Kawiarenka jest czyn-
na w  piątki w  godzinach 
12.00-20.00 oraz w  so-
boty, niedziele i  święta 

w  godzinach 10.00-20.00. 
Serdecznie zapraszamy 
Państwa na  pyszne gofry, 
lody, kawę i ciasto. 

Punkt będzie otwarty 
do  końca sezonu tury-
stycznego.

Trojaczki z wizytą u Wójta

Festiwal Matematyki w „Akademii Przedszkolaka”
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www.gniewkowo.com.pl GMINA GNIEWKOWO

Nowe boiska, siłownie 
zewnętrzne i strefy 
aktywności oraz 
przyszkolne sale 
gimnastyczne - samorząd 
województwa kujawsko-
pomorskiego wręczył 
umowy na rozwój małej 
infrastruktury sportowej 
i budowę ośmiu sal 
gimnastycznych. Jednym 
z beneficjentów jest 
Gmina Gniewkowo.

We wtorek, 17 maja w Zbra-
chlinie (gm. Waganiec) 
odbyło się uroczyste wrę-
czenie umów dotacyjnych 
na  zadania realizowane 
w  2022 roku w  ramach 
„ Ku j a w s k o - P o m o r s k i e j 
Małej Infrastruktury Spor-
towej” oraz programu 
wsparcia budowy hal/sal 
sportowych. Na  zaprosze-
nie Pana Marszałka Piotra 
Całbeckiego i  Pani Marsza-
łek Anety Jędrzejewskiej 

w  spotkaniu wziął udział 
Burmistrz Gniewkowa 
Adam Straszyński, który 
odebrał umowę dofinan-
sowującą zadanie pn. „Re-
mont boiska wielofunkcyj-
nego na terenie działki 66/1 
w miejscowości Lipie, gmi-
na Gniewkowo” opiewającą 
na kwotę 40.000,00 zł.

Dzięki pozyskanym środ-
kom mieszkańcy Lipia już
niedługo korzystać będą
mogli z  boiska wielofunk-
cyjnego z  nawierzchnią
polipropylenową o  wielko-
ści 563 m2 wraz z  wyposa-
żeniem: ławeczkami, kon-
strukcją do  koszykówki, 
piłki ręcznej oraz siatkówki.

20 maja 2022 roku 
w formie wirtualnej 
odbył się pierwszy 
etap Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o św. 
Jadwidze Andegaweń-
skiej, którego organi-
zatorem jest Miejsko-
-Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekre-
acji w Gniewkowie. 

Zgłosili się do  niego 
uczniowie z  całej Polski - 
łącznie 398 osób z prawie 
50 szkół, w dwóch katego-
riach: szkoły podstawowe 
i ponadpodstawowe.

Konkurs jest organizo-
wany w  Roku Patronac-
kim św. Jadwigi w Gminie 
Gniewkowo, który został 
ustanowiony uchwałą 
Rady Miejskiej w  Gniew-

kowie. W  25. rocznicę 
kanonizacji Królowej, 
chcemy przybliżyć miesz-
kańcom gminy jej postać, 
która za  sprawą prabab-
ki – Elżbiety Kujawskiej, 
urodzonej w  Gniewkowie 
– jest związana z  naszym 
miastem.

Ostatecznie do  zmagań 
konkursowych przystąpiło 
304 uczniów ze szkół pod-
stawowych (z 332 zgłoszo-
nych) oraz 48 uczniów ze 

szkół ponadpodstawowych 
(z 66 zgłoszonych).

Komisja konkursowa 
w  składzie: dr Katarzy-
na Podczaska (MGOKSiR 
w  Gniewkowie) oraz p. 
Marcin Woźniak (Dyrektor 
Muzeum im. Jana Kaspro-
wicza w  Inowrocławiu) 
podjęła decyzję o  kwalifi-
kacji uczestników do  eta-
pu finałowego, który się 
odbędzie 3 czerwca, także 
wirtualnie.

Nowa inwestycja  
już wkrótce w Lipiu

I etap Ogólnopolskiego  
Konkursu Wiedzy  

o św. Jadwidze Andegaweńskiej
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www.gminakruszwica.pl  GMINA KRUSZWICA

20.05.2022 r. została 
podpisana umowa na re-
alizację zadania „Prze-
budowa dróg gminnych 
na terenie Gminy Krusz-
wica”.

Zadanie obejmuje rozbudo-
wę czterech odcinków ul. 
Adama Mickiewicza o łącz-
nej długości ok. 1050 mb., 
przebudowę drogi gminnej 
w  Baranowie na  odcin-
ku długości 1341,02 m oraz 
kontynuację robót budow-
lanych w  miejscowości Ba-
chorce o  długości 367,26 
mb. W  ramach przebudo-
wywanych dróg wykonane 
zostaną nowe nawierzchnie 
jezdni z  betonu asfaltowe-
go z  utwardzonymi pobo-
czami na  drogach poza-
miejskich oraz chodnikami 
i  odcinkiem ścieżki rowe-
rowej w  ciągu ul. Adama 
Mickiewicza. Dodatkowo 
w  ul. A. Mickiewicza pla-
nowane jest wykonanie cią-
gu kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej oraz elementów 
oświetlenia i  kanału tech-
nologicznego.

Wartość inwestycji 
to 10.331.178,95 zł.

Zadanie będzie realizo-
wane z  udziałem środków 
Programu Rządowy Fun-
dusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 
Wysokość dofinansowania 
wg Promesy Inwestycyjnej 
przyznanej Gminie Krusz-
wica przez Bank Gospo-

darstwa Krajowego wy-
nosi 9.500.000,00 PLN. 
Pozostała kwota w  wyso-
kości 831.178,95 zł zostanie 
pokryta ze środków Gminy 
Kruszwica.

Wykonawcą wyłonionym 
w  drodze postępowania 
przetargowego została fir-
ma: Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych „INODROG” Sp. 
z o.o.

Termin zakończenia prac 
to II połowa 2023 roku.

26 czerwca w ramach 
obchodów 600-lecia 
nadania praw miejskich 
Kruszwicy odbędzie się 
Jarmark Nowalijkowy. 

Głównym założeniem przed-
sięwzięcia jest promocja 
Kół Gospodyń Wiejskich, 
produktów przedsiębiorstw

z naszego regionu, propa-
gowanie zdrowego stylu 
życia oraz rozpowszech-
nianie wiedzy na  temat 
prawidłowego odżywiania.

Serdecznie zapraszamy 
Koła Gospodyń Wiejskich 
do  udziału w  konkurach 
kulinarnych organizo-
wanych w  ramach Jar-
marku Nowaijkowego. 

Konkurs adresowany jest 
do  stowarzyszeń oraz 
Kół Gospodyń Wiejskich 
z  terenu województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 
Limit uczestników w kon-
kursach to 25 KGW (decy-
duje kolejność zgłoszeń).

Regulamin i  karta zgło-
szeń dostępna jest na  stro-
nie www.gminakruszwica.pl

Ruszają kolejne inwestycje 
drogowe

Jarmark Nowalijkowy 
- konkurs dla KGW
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GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

TEKST I FOT. KATARZYNA KNYCH

Jubileusz 50-lecia 
Pożycia Małżeńskiego, 
to niezwykle wzruszająca 
uroczystość, w której 
Dostojnym Jubilatom 
towarzyszą członkowie 
najbliższej rodziny, 
niejednokrotnie 
reprezentujący trzy 
pokolenia – dzieci, wnuki 
i prawnuki. 

W  sobotę, 14 maja 2022 
roku, w  Restauracji 
„Na  Skarpie” w  Tucznie, 
Złote Gody świętowało 
9 par małżeńskich, które 
w  związku małżeńskim 
wytrwały 50 lat razem.  Do-

skonale wiedzą, że małżeń-
stwo jest jak gazeta - tytuł 
może istnieć na rynku wie-
le lat, jednak każdego dnia 
trzeba starannie przygoto-
wać nowe wydanie i  Oni 
pracowali nad nim razem, 
wspierając się każdego 
dnia. 

Uroczystość prowadziła 
Aneta Wieczorek, Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego 
w  Złotnikach Kujawskich. 
Dekoracji Medalami za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeń-
skie, w  asyście Tadeusza 
Kuglarza, przewodniczą-
cego Rady Gminy Złotniki 
Kujawskie,  dokonał Witold 
Cybulski, wójt Gminy Złot-
niki Kujawskie. Otrzymali 
je Państwo Teresa i  Lech 
Antos, Czesława i  Józef 
Hotloś, Stanisława i  Igna-

cy Janik, Danuta i  Andrzej 
Ławnik, Henryka i Czesław 
Obiała, Grażyna i  Czesław 
Pamuła, Krystyna i  Jerzy 
Trojanek, Grażyna i Roman 
Wiśniewscy oraz Krystyna 
i Stanisław Wiśniewscy.

Dwie pary odebrały Me-
dale za  Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie w  siedzibie 
Gminy, a  byli to  Państwo 

Izabela i  Ryszard Obiała 
oraz Ewa i Jan Charysz.

Podczas spotkania, nie 
zabrakło wzruszeń i  wspo-
mnień wspólnie przeżytych 
lat, a  w  muzycznym pre-
zencie dla Jubilatów wystą-
pił zespół śpiewaczy Złot-
niczanki pod kierunkiem 
artystycznym Iwony Szcze-
pańskiej. 

Pięćdziesiąt lat razem

Krystyna i Stanisław Wiśniewscy

Czesława i Józef Hotloś

Henryka i Czesław Obiała

Ewa i Jan Charysz

Grażyna i Roman Wiśniewscy Złotniczanki

Grażyna i Czesław Pamuła

Danuta i Andrzej Ławnik

Krystyna i Jerzy Trojanek

Teresa i Lech Antos

Stanisława i Ignacy Janik



07PIĄTEK, 27 MAJA 2022 
EXPRESS BYDGOSKI

PIĄTEK, 27 MAJA 2022 77

www.rojewo.pl GMINA ROJEWO

W sobotę, 14.05.2022 r., 
na boisku sportowym 
w Rojewie odbył się 
Piknik Rodzinny, które-
go główną atrakcją była 
„Sołtysiada 2022: Po-
tyczki Sołeckie w Gminie 
Rojewo”. 

O  godzinie 15:00 piknik 
uroczyście otworzyli Wójt 
Gminy Rojewo – Pan Rafał 
Żurowski oraz Kierownik 
Samorządowego Zespołu 
Oświaty i  Kultury w  Ro-
jewie – Pan Bartłomiej Zie-
liński, życząc przybyłym 
mieszkańcom i  rywali-
zującym reprezentacjom 
sołectw udanej zabawy. 
Na  początek wystąpiła 
dziecięca grupa taneczna 
„Kujawskie Słoneczka” pre-
zentując swój nowy układ 
w strojach ludowych, a za-
raz po  tanecznym widowi-
sku wystąpił zespół „Nasze 
Kujawy”, śpiewając znane 
piosenki ludowe. 
W  Sołtysiadzie wzięło 
udział 6 sołectw z  naszej 
gminy, które rywalizowa-
ły w  specjalnie przygoto-

wanych na  tę okazję kon-
kurencjach. Zawodnicy 
zmagali się z biegiem w al-
kogoglach, przeciąganiu 
liny, biegu w  potrójnych 
spodniach, celowaniu 
do  dmuchanego darta piłą 
ręczną, celowaniu do  mi-
nibramki piłką nożną, mło-
dzieżowej bojówce stra-
żackiej oraz pojedynkiem 
sołtysów, w którym sołtysi 
szukali monet w  zbożu. 
Najwięcej punktów w  ry-
walizacji, zdobywając tym 
samym I  miejsce, uzyska-
ło sołectwo Osiek Wielki, 
II miejsce zajęło sołectwo 

Liszkowo, natomiast miej-
sce III zdobyło sołectwo 
Glinno Wielkie, później 
kolejno: sołectwo Rojewo, 
sołectwo Mierogoniewice 
i  sołectwo Wybranowo. 
Wójt Gminy Rojewo oraz 
Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Rojewo – Pani Joanna 
Mąka wręczyli na  koniec 
wszystkim drużynom pu-
chary oraz dyplomy. Przy-
byli na  piknik mieszkańcy 
mogli cieszyć się również 
atrakcjami, takimi jak: 
dmuchany plac zabaw, 
dmuchana zjeżdżalnia, 
stoisko z  watą cukrową, 

grillem, stoisko z  jedze-
niem przygotowanym przez 
Stowarzyszenie na  rzecz 
Wspierania Aktywności 
Społecznej w  Rojewie, 
kiermasz książki zorganizo-
wany przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w  Rojewie 
oraz pokaz strażacki wyko-
nany przez Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą OSP 
Rojewo. 
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy byli ra-
zem z nami i gorąco zapra-
szamy na następne Potycz-
ki Sołeckie w  przyszłym 
roku!

W piątek, 20.05.2022 r., 
w teatrze „Adria” w Byd-
goszczy odbył się ogólno-
polski program „Wygraj 
Szansę” organizowany 
przez TV Media – Agencję 
Telewizyjno-Estradową, 
na którym gminę Rojewo 
reprezentowała Małgo-
rzata Błoch, wykonując 
piosenkę Czesława Nie-
mena „Sen o Warszawie”. 

W  konkursie wzięło udział 
siedemnaścioro uczestni-

ków z  gmin powiatu ino-
wrocławskiego oraz bydgo-
skiego. 

Małgosia wystąpiła
w  programie dzięki wy-
granej w  „Młodzieżowym
Przeglądzie Wokalnym
w  Rojewie”, który odbył 
się miesiąc wcześniej. Naszą
reprezentantkę wspierała
cała klasa, która podziwiała 
wydarzenie będąc na  wi-
downi. 

Serdecznie gratulujemy
Małgosi wystąpienia w pro-
gramie i  życzymy dalszych 
sukcesów w  rozwijaniu 
swojej muzycznej pasji!

Potyczki Sołeckie w Rojewie Reprezentantka 
Rojewa w konkursie 

„Wygraj Szansę”
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www.dabrowabiskupia.pl GMINA DĄBROWA BISKUPIA

Gościnny dwór gen. 
Władysława Sikorskiego 
w Parchaniu szeroko 
otworzył swoje podwoje 
z okazji przypadającej  
20 maja rocznicy urodzin 
dawnego gospodarza. 

Obchody jak co  roku roz-
poczęło złożenie wiązanek 
kwiatów pod pomnikiem 
w  Parchaniu i  krótka mo-

dlitwa w  intencji spokoju 
duszy Naczelnego Wodza, 
poprowadzona przez ks. 
Przemysława Tabaczkę. 
Niezawodnie przybyły de-
legacje władz Gminy Dąbro-
wa Biskupia z wójtem Mar-
cinem Filipiakiem na czele, 
radni gminy, społeczność 
tutejszej szkoły podstawo-
wej oraz przedstawiciele 
okolicznych mieszkańców. 
Jak przystało na  urodziny, 
nie zabrakło okolicznościo-
wego poczęstunku – tortu 
i  kawy. W  trakcie swoje-
go wystąpienia wójt gminy 
zapowiedział wolę utwo-

rzenia we dworze Muzeum 
gen. Władysława Sikor-
skiego, gdzie już od  kilku 
miesięcy prezentowana 
jest – największa jaka dotąd 
powstała – wystawa bio-
graficzna poświęcona temu 
wojskowemu i mężowi sta-
nu oraz prowadzone są już 
spotkania i  lekcje muzeal-
ne.

W  godzinach popołu-
dniowych przyszła kolej 
na  część naukową, kiedy 
w  ramach otwartego spo-
tkania Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego moż-
na było obejrzeć wystawę 

z  oprowadzaniem kurator-
skim prof. Tomasza Łaszkie-
wicza. Uczestnicy dyskusji 
docenili wartość ekspozycji 
oraz zasadność tworzenia 
w Parchaniu nowego ośrod-
ka edukacji historycznej, 
który wykorzystując swój 
genius loci ma szanse od-
grywać w tym zakresie rolę 
ponadregionalną.

Z kolei w sobotę – mimo 
złej pogody – do  Parchania 
przybył doroczny Rajd pie-
szy im. gen. Władysława 
Sikorskiego, organizowany 
przez inowrocławski od-
dział PTTK. Uczestniczący 

w nim uczniowie posilili się 
na  boisku tutejszej szkoły 
podstawowej i wzięli udział 
w  konkursie wiedzy o  jej 
patronie, przeprowadzo-
nym przez dyrektor Barba-
rę Kwiatkowską. Natomiast 
opiekunowie odwiedzili 
tworzone we dworze mu-
zeum i  dowiedzieli się 
o możliwościach uczestnic-
twa w  prowadzonych tutaj 
zajęciach edukacyjnych.

Na  zakończenie dwu-
dniowych obchodów uro-
dzin do  domu genera-
ła zawitali harcerze ZHR 
w  Inowrocławiu. Po  zwie-

dzeniu ekspozycji odbyli 
tutaj swoją zwyczajową 
odprawę. Dwa dni i  cztery
spotkania różnych środo-
wisk złożyły się na  obcho-
dy 141. rocznicy urodzin 
gen. Władysława Sikorskie-
go w Parchaniu. Znajdująca 
się tutaj wystawa i  two-
rzone we dworze muzeum
zwiastują nową i  atrakcyj-
ną placówkę kulturalną. 
Kolejne szkoły i  stowarzy-
szenia umawiają już swo-
je wizyty. Gościnne progi 
domu gen. W. Sikorskiego 
wszystkich serdecznie za-
praszają!

Rocznica urodzin gen. Władysława Sikorskiego
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 Urodzinowym tortem częstuje 
prof. Tomasz Łaszkiewicz - 
kurator wystawy we dworze 
gen. W. Sikorskiego Pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu

 Organizatorzy i uczestnicy Rajdu pieszego im. gen. Włady-
sława Sikorskiego przed Szkołą Podstawową w Parchaniu

Harcerze ZHR w Inowrocławiu w towarzystwie prof. T. Łasz-
kiewicza przed odprawą i zwiedzaniem dworu w Parchaniu



od 27 maja do 2 czerwca

 poniedziałek, 30 maja

05.10  Przysięga (647) - serial, Turcja
06.00  Wspaniałe stulecie (27) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.30  Okiem wiary (126) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1422) 
08.35  Ranczo (95) - serial
09.35  Komisarz Alex (157) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (286) - serial
11.25  Kasta (274) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (411) - info
12.50  Era przyrody (2) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (28) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1243) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (383) 
16.05  Przysięga (648) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4882) 
17.55  Klan (4008) - serial
18.20  Kasta (275) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (12) 
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1245) - info
20.30  Leśniczówka (538) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr
22.30  Współcześni cenzorzy 

- dokument, Norwegia 2020
23.40  Pole rażenia - film fabularny
01.30  Mama w opałach - film 

fabularny, USA 2009
03.00  Trzeci oficer (6) - serial
03.50  Belfast - mury wstydu 

- dokument, Francja 2019
04.45  Notacje (982) - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

04.55  Rodzinka.pl (272) - serial
05.30  M jak miłość (1539) - serial
06.20  Życie według Świętego 

Jana Pawła II (3) - info
06.35  Życie według Świętego 

Jana Pawła II (4) - info
06.55  Familiada (2723) - rozrywka
07.20  Pytanie na śniadanie (6118) 
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6118) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6118) 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie (6118) 
11.15  Rodzinka.pl (255) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2643) - serial
12.30  Koło fortuny (980) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (47) - serial
14.05  Va banque (106) - rozrywka
14.35  Na sygnale (180) - serial
15.10  Echo serca (11) - serial
16.00  Koło fortuny (981) - rozrywka
16.35  Familiada (2724) - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (121) 
18.00  Panorama
18.20  Va banque (107) - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (48) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2643) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2644) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1397) - dokument
20.55  M jak miłość (1664) - serial
21.40  Świadek oskarżenia (1) - serial, 

Wielka Brytania/USA 2016, 
reż. Julian Jarrold

22.40  Szpiedzy w Warszawie (1) 
- serial, USA/Polska/Wielka 
Brytania 2012, reż. Coky 
Giedroyc

23.45  Ikar. Legenda Mietka Kosza 
- film fabularny, Polska 2019, 
reż. Maciej Pieprzyca

01.55  O mnie się nie martw - serial
02.55  Styks - film fabularny, Niemcy/

Austria/Holandia/Malta 2018, 
reż. Wolfgang Fischer

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (773) 
10.10  Malanowski i Partnerzy (774) 
10.40  Dlaczego ja? (1020) - serial
11.40  Gliniarze (242) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4913) - info
13.40  Trudne sprawy (895) - serial
14.40  Dlaczego ja? (941) - serial, 

Polska 2019, reż. Patryk Jurek
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4914) - info
16.30  Na ratunek 112 (483) - serial
17.00  Gliniarze (525) - serial, Polska
18.00  Pierwsza miłość (3437) - serial, 

Polska 2022, reż. Jakub Misz-
czak, Katarzyna Klimkiewicz, 
Marzena Szołtysik, Natalia 
Siwicka, Sebastian Buttny, 
Wojciech Todorow

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.05  Prometeusz - film fabularny, 

USA/Wielka Brytania 2012, 
reż. Ridley Scott, wyk. Noomi 
Rapace, Michael Fassbender, 
Charlize Theron

22.50  Joker - film fabularny, 
USA 2015, reż. Simon West, 
wyk. Jason Statham, Michael 
Angarano, Milo Ventimiglia

00.50  Maruderzy - film fabularny, 
USA/Kanada 2016, 
reż. Steven C. Miller, wyk. 
Bruce Willis, Christopher 
Meloni, Dave Bautista

03.15  Świat według Kiepskich (222) 
03.55  Świat według Kiepskich (107) 
04.40  Disco gramy! (5481) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.15  Uwaga! (6772) - info
05.30  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.55  Akademia ogrodnika - info
06.05  Ukryta prawda (1219) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN (4518) - info
11.45  Ukryta prawda (1052) - serial
12.55  Tajemnice miłości - serial
14.00  Ukryta prawda (1220) - serial
15.05  Ukryta prawda (1014) - serial
16.10  Ten moment - serial, Polska 

2015
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1053) - serial, 

Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6773) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3431) - serial, 

Polska 2022, wyk. Łukasz 
Konopka, Paulina Chapko, 
Jakub Wesołowski

20.55  Milionerzy (473) - rozrywka
21.35  Wydział pościgowy 

- film fabularny, USA 1998, 
reż. Stuart Baird, wyk. Tommy 
Lee Jones, Wesley Snipes, 
Joe Pantoliano

00.10  Przez Atlantyk - rozrywka
01.15  Co za tydzień (1045) - info
01.50  W garniturach - serial, USA 

2011, reż. Félix Enríquez Alcalá, 
wyk. Gabriel Macht, Patrick 
J. Adams, Rick Hoffman

02.40  Uwaga! (6773) - info
02.55  Noc magii (1018) - rozrywka
04.10  Kto was tak urządził? 
04.40  Kto was tak urządził? 
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 29 maja

05.10  Klan (4006) - serial
05.30  Klan (4007) - serial
06.00  Słownik polsko@polski (544) 
06.25  Wojsko-polskie.pl (202) 
06.55  Słowo na niedzielę (956) - info
07.00  Msza święta z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie Łagiewnikach 

08.00  Tydzień (872) - info
08.30  Zakochaj się w Polsce (250) 
09.00  Weterynarze z sercem (123) 
09.30  Okrasa łamie przepisy (282) 
09.55  Orle Skrzydło - film fabularny, 

Wielka Brytania/USA 1979
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Regina Coeli - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Życie według Świętego Jana 

Pawła II (12) - info
13.15  Era przyrody (2) - dokument, 

USA 2020
14.15  Z pamięci (272) - publicystyka
14.25  Tacy byliśmy (8) - dokument
14.55  Jutro należy do nas (22) 

- serial, Francja 2017
15.55  Jutro należy do nas (23) 

- serial, Francja 2017
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? (4884) 
18.30  Zieja (1) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.15  Zieja (2) - serial
21.00  Dla Ciebie, Mamo - koncert 

z okazji Dnia Matki - muzyka, 
Polska 2022

23.15  Mama w opałach - film 
fabularny, USA 2009

00.50  Detroit - film fabularny, 
USA 2017

03.15  Jaka to melodia? (4884) 
04.00  Z pamięci (272) - publicystyka
04.05  Przerwa w nadawaniu

05.20  Rodzinka.pl (271) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2642) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2643) - serial
07.00  M jak miłość (1663) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie (6117) 
11.00  Smaki świata po iberyjsku 
11.30  Jak przeżyć wszystko jeszcze 

raz - The Best of Krzysztof 
Krawczyk (1) - muzyka

12.50  Jak przeżyć wszystko jeszcze 
raz - The Best of Krzysztof 
Krawczyk (2) - muzyka

14.00  Familiada (2813) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (980) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 

(2) - rozrywka
16.15  Big Music Quiz (17) - rozrywka
17.05  Lajk! (188) - info
17.30  Rodzinka.pl (261) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (106) - rozrywka
18.50  Na sygnale (380) - serial
19.20  Na sygnale (381) - serial
20.00  Postaw na milion (291) 
21.00  Pogrzebany - film fabularny, 

USA/Hiszpania/Francja/Wielka 
Brytania 2010, reż. Rodrigo 
Cortés, wyk. Ryan Reynolds, 
José Luis García Pérez, Robert 
Paterson

22.45  Za 5 dolarów - film fabularny, 
USA 2008, reż. Nigel Cole, wyk. 
Christopher Walken, Alessandro 
Nivola, Sharon Stone

00.30  Symbole graficzne wskazujące 
na rodzaj treści mogących mieć 
negatywny wpływ na prawi-
dłowy rozwój małoletnich (1) 
- program edukacyjny, Polska

00.35  Pitbull. Niebezpieczne kobiety 
- film fabularny, Polska 2016, 
reż. Patryk Vega

03.00  Komornik - film fabularny, 
Polska 2005, reż. Feliks Falk

04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.35  Sezon na misia 3 - film 

fabularny, USA/Kanada 2010, 
reż. Cody Cameron, wyk. 
Thomas Heinze, Engelbert von 
Nordhausen, Claudia Urbschat-
-Mingues

10.20  Shrek Trzeci - film fabularny, 
USA 2007, reż. Chris Miller, 
Raman Hui, wyk. Mike Myers, 
Cameron Diaz, Eddie Murphy

12.20  Kochaj albo rzuć - film 
fabularny, Polska 1977, 
reż. Sylwester Chęciński, wyk. 
Władysław Hańcza, Wacław 
Kowalski, Anna Dymna

14.50  Niesamowity Spider-Man 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Marc Webb, wyk. Andrew 
Garfield, Emma Stone, 
Rhys Ifans

17.40  Nasz nowy dom (264) 
18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie (445) 
20.00  Koncert Fundacja Polsat 

- Jesteśmy dla Dzieci (1) 
21.00  Koncert Fundacja Polsat 

- Jesteśmy dla Dzieci (2) 
22.10  Cenny ładunek - film 

fabularny, Kanada 2016, 
reż. Max Adams, wyk. 
Mark-Paul Gosselaar, Bruce 
Willis, Claire Forlani

00.05  Straszny film 4 - film fabularny, 
USA 2006, reż. David Zucker, 
wyk. Anna Faris, Regina Hall, 
Craig Bierko

02.00  Sekstaśma - film fabularny, 
USA 2014, reż. Jake Kasdan, 
wyk. Cameron Diaz, Jason 
Segel, Rob Corddry

04.00  Świat według Kiepskich (103) 
04.40  Disco gramy! (5480) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.35  Uwaga! (6771) - info
05.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
06.55  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.25  Akademia ogrodnika - info
07.30  Tak smakuje dziękuję - info
08.00  Dzień Dobry TVN (4517) - info
11.30  Co za tydzień (1045) - info
12.00  Jack, pogromca olbrzymów 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. Bryan Singer, wyk. Nicho-
las Hoult, Eleanor Tomlinson, 
Ewan McGregor

14.20  Minionki rozrabiają - film 
fabularny, USA/Francja/
Japonia 2013, reż. Pierre 
Coffin, Chris Renaud, 
wyk. Steve Carell, Kristen 
Wiig, Benjamin Bratt

16.25  Ślub od pierwszego wejrzenia 
- rozrywka

17.25  Tak smakuje dziękuję - info
18.00  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.30  Kronika Speedway Grand Prix 

- magazyn, Polska 2022
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! (6772) - info
20.05  Warcraft: Początek - film 

fabularny, USA/Chiny/Kanada/
Japonia 2016, reż. Duncan 
Jones, wyk. Travis Fimmel, 
Paula Patton, Ben Foster

22.50  Niezłomny - film fabularny, 
USA 2014, reż. Angelina Jolie, 
wyk. Jack O’Connell, Domhnall 
Gleeson, Miyavi

01.35  Kuchenne rewolucje 
02.30  Uwaga! (6772) - info
02.45  Noc magii (1017) - rozrywka
04.00  Kto was tak urządził? 
04.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 28 maja

05.10  Klan (4004) - serial
05.30  Klan (4005) - serial
06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(956) - info
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.40  Rok w ogrodzie (935) - info
08.05  Rok w ogrodzie extra (240) 
08.20  Wojsko-polskie.pl (202) 

- dokument
08.45  Pełnosprawni (451) - magazyn
09.15  Sprawa dla reportera (852) 

- dokument
10.20  Przyszłość lotów - dokument, 

Niemcy 2020
11.30  Sekretne życie kotów (3) 

- rozrywka
12.30  Vera Cruz - film fabularny, 

USA 1954
14.10  Z pamięci (271) - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy (282) 
14.55  Jutro należy do nas (20) 

- serial, Francja 2017
15.55  Jutro należy do nas (21) 

- serial, Francja 2017
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? (4883) 
18.30  Ojciec Mateusz (355) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1244) - info
20.30  Studio Ligi Mistrzów UEFA 
20.55  Piłka nożna: Liga Mistrzów 

UEFA - piłka nożna, 
Francja 2022

23.30  Vice - film fabularny, USA 2018
01.50  Ukojenie - film fabularny, 

USA 2015
03.35  Jaka to melodia? (4883) 

- rozrywka
04.20  Z pamięci (271) - publicystyka
04.25  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2639) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2640) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2641) - serial
07.00  M jak miłość (1662) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie (6116) 
12.10  Rodzinny ekspres (231) - info
12.50  To był rok! (23) - rozrywka
14.00  Familiada (2812) - rozrywka
14.30  Koło fortuny (979) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 
16.25  Szansa na sukces. Opole 2022 
17.15  Smaki świata po iberyjsku 
17.45  Słowo na niedzielę (956) - info
18.00  Panorama
18.20  Va banque (105) - rozrywka
18.40  Postaw na milion (281) 

- rozrywka
19.35  Lajk! (188) - info
20.00  Jak przeżyć wszystko jeszcze 

raz - The Best of Krzysztof 
Krawczyk (1) - muzyka, 
Polska 2021, reż. Mikołaj 
Dobrowolski, Tomasz Klimek

21.15  Jak przeżyć wszystko jeszcze 
raz - The Best of Krzysztof 
Krawczyk (2) - muzyka, Polska 
2021, reż. Mikołaj Dobrowolski, 
Tomasz Klimek

22.25  Hity wszech czasów (40) 
- muzyka, Polska 2022

23.35  Facet do wymiany - film 
fabularny, Francja 2017, 
reż. Guillaume Canet, wyk. 
Guillaume Canet, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche

01.45  Moja wielka grecka wycieczka 
- film fabularny, USA/Hiszpania 
2009, reż. Donald Petrie, 
wyk. Nia Vardalos, Richard 
Dreyfuss, Alexis Georgoulis

03.25  mamy2mamy - film fabularny, 
Francja 2017, reż. Noémie 
Saglio, wyk. Juliette Binoche, 
Camille Cottin, Lambert Wilson

05.00  Przerwa w nadawaniu

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

RPA 2013
10.10  Ewa gotuje (454) - info
10.40  Legenda o Smoku Gnatochru-

pie - film fabularny, USA 2010
11.00  Sezon na misia 3 - film 

fabularny, USA/Kanada 2010
12.40  Bogaty dom - biedny dom 

(38) - dokument
13.45  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (79) - dokument
14.15  Drwale i inne opowieści 

Bieszczadu (80) - dokument
14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (44) - dokument
16.15  Więzienie (45) - dokument
16.45  Więzienie (46) - dokument
17.15  Więzienie (47) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (235) 
18.15  Chłopaki do wzięcia (236) 
18.50  Wydarzenia
19.25  Prezydenci i premierzy (247) 
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Kowalscy kontra Kowalscy 

(43) - serial
20.35  Kowalscy kontra Kowalscy 

(44) - serial
21.10  Piraci z Karaibów: Klątwa 

Czarnej Perły - film fabularny, 
USA 2003, reż. Gore Verbinski, 
wyk. Johnny Depp, Geoffrey 
Rush, Orlando Bloom

00.15  Ewolucja planety małp 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Kanada 2014, reż. 
Matt Reeves, wyk. Andy Serkis, 
Jason Clarke, Gary Oldman

03.05  Świat według Kiepskich (217) 
03.50  Świat według Kiepskich (218) 

- serial, Polska 2002, 
reż. Okil Khamidov

04.40  Disco gramy! (5479) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.15  Uwaga! (6770) - info
05.30  Kuchenne rewolucje 
06.30  Polowanie na ogród 

- dokument, Polska 2022
07.00  Wymarzone ogrody - info
07.30  MądrzeJEMY z Katarzyną 

Bosacką - info
08.00  Dzień Dobry TVN (4516) - info
11.30  Na Wspólnej (3427-3430) 

- serial, Polska 2022, wyk. 
Katarzyna Chorzępa, Jan 
Leśniewski, Jacek Kawalec, 
Ewa Gawryluk, Oleg Sawkin, 
Lucyna Malec, Michał Mi-
kołajczak, Katarzyna Walter, 
Tadeusz Huk, Marek Kalita

13.25  LEGO Masters - rozrywka
15.05  Przez Atlantyk - rozrywka
16.10  Polowanie na ogród 

- dokument, Polska 2022
16.45  Wymarzone ogrody - info
17.20  MądrzeJEMY z Katarzyną 

Bosacką - info
17.55  Kuchenne rewolucje 
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Raport Speedway Grand Prix 
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! (6771) - info
20.05  Bodyguard - film fabularny, 

USA 1992, reż. Mick Jackson, 
wyk. Kevin Costner, Whitney 
Houston, Gary Kemp

22.55  Ja cię kocham, a ty z nim - film 
fabularny, USA 2007, reż. Peter 
Hedges, wyk. Steve Carell, 
Juliette Binoche, Dane Cook

00.55  Pozwól mi wejść - film fabular-
ny, USA/Wielka Brytania 2010, 
reż. Matt Reeves, wyk. Kodi 
Smit-McPhee, Chloë Grace 
Moretz, Elias Koteas

03.05  Uwaga! (6771) - info
03.20  Noc magii (1016) - rozrywka
04.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 piątek, 27 maja

05.10  Przysięga (646) - serial, Turcja
06.00  Wspaniałe stulecie (26) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape (210) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.12  Kwadrans polityczny (1421) 
08.35  Ranczo (94) - serial
09.35  Komisarz Alex (156) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (285) - serial
11.25  Kasta (236) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (431) - info
12.50  Zwierzęta (8) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (27) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1242) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (382) 
16.05  Przysięga (647) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4881) 
17.55  Klan (4007) - serial
18.20  Kasta (274) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (11) 
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1243) - info
20.35  Ojciec Mateusz (355) - serial
21.25  Kulisy serialu „Na sygnale” (197)
21.35  Na sygnale (381) - serial
22.15  Countdown - film fabularny
23.55  Profesjonalista - film fabularny
01.50  S.W.A.T. - jednostka specjalna 

(33) - serial, USA 2019
02.35  Ja wam pokażę! (9) - serial
03.25  Magazyn kryminalny 997 (161)
04.05  Fascynujące miejsca 

- dokument, Niemcy 2019
04.25  Notacje (1033) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1538) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 

(290) - dyskusja
06.55  Familiada (2722) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6115) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6115) 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie (6115) 
11.15  Smaki świata po iberyjsku 
11.50  Barwy szczęścia (2642) - serial
12.30  Koło fortuny (977) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (46) - serial, 

Turcja 2019
14.05  Va banque (103) - rozrywka
14.35  Na sygnale (179) - serial
15.10  Echo serca (10) - serial
16.00  Koło fortuny (978) - rozrywka
16.35  Familiada (2723) - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (120) 

- serial, Turcja 2020
18.00  Panorama
18.20  Va banque (104) - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (47) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2642) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2643) - serial
20.40  Finał konkursu Miss Polonia 
22.05  Finał konkursu Miss Polonia 

- wyniki - rozrywka
23.00  Moja wielka grecka wycieczka 

- film fabularny, USA/Hiszpania 
2009, reż. Donald Petrie, 
wyk. Nia Vardalos, Richard 
Dreyfuss, Alexis Georgoulis

00.45  Papierowe gody - film 
fabularny, Kanada 2018,
 reż. Rebecca Addelman, 
wyk. Andie MacDowell, 
Avan Jogia, Eve Hewson

02.25  Pogrzebany - film fabularny, 
USA/Hiszpania/Francja/
Wielka Brytania 2010, 
reż. Rodrigo Cortés

04.05  Rodzinka.pl (269) - serial
04.30  Rodzinka.pl (270) - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (771) 
10.10  Malanowski i Partnerzy (772) 
10.40  Dlaczego ja? (1019) - serial
11.40  Gliniarze (241) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4912) - info
13.40  Trudne sprawy (894) - serial
14.40  Dlaczego ja? (940) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4913) - info
16.30  Na ratunek 112 (482) - serial
16.55  Gliniarze (524) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3436) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Shrek Trzeci - film fabularny, 

USA 2007, reż. Chris Miller, 
Raman Hui, wyk. Mike Myers, 
Cameron Diaz, Eddie Murphy

22.05  X-Men: Apocalypse 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Bryan Singer, wyk. James 
McAvoy, Michael Fassbender, 
Jennifer Lawrence

01.10  Zabawa w pochowanego - film 
fabularny, USA/Kanada 2019, 
reż. Matt Bettinelli-Olpin, Tyler 
Gillett, wyk. Samara Weaving, 
Adam Brody, Mark O’Brien

03.20  Świat według Kiepskich 
(137) - serial, Polska 2003, reż. 
Okil Khamidov, wyk. Andrzej 
Grabowski, Marzena Kipiel-
-Sztuka, Bartosz Żukowski

03.55  Świat według Kiepskich 
(138) - serial, Polska 2003, reż. 
Okil Khamidov, wyk. Andrzej 
Grabowski, Marzena Kipiel-
-Sztuka, Bartosz Żukowski

04.40  Disco gramy! (5478) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6769) - info
06.05  Ukryta prawda (1218) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4515) - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1051) - serial
12.55  Tajemnice miłości - serial, 

Polska 2021
14.00  Ukryta prawda (1219) - serial, 

Polska 2021, wyk. Agnieszka 
Czekańska

15.05  Ukryta prawda (1013) - serial, 
Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

16.10  Ten moment - serial, 
Polska 2015

16.45  Kuchenne rewolucje 
17.55  Ukryta prawda (1052) - serial, 

Polska 2019, wyk. Iwona Pytel
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! (6770) - info
20.00  Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

część I - film fabularny, Wielka 
Brytania 2010, reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint, Emma Watson

23.05  Intruzi - film fabularny, 
Hiszpania/Wielka Brytania/
USA 2011, reż. Juan Carlos 
Fresnadillo, wyk. Clive 
Owen, Carice van Houten, 
Daniel Brühl

01.10  Kuba Wojewódzki - talk show, 
Polska 2021

02.05  Fucking Bornholm - kulisy 
produkcji - dokument, Polska 
2022

02.30  Uwaga! (6770) - info
02.45  Noc magii (1015) - rozrywka
04.00  Kto was tak urządził? 
04.25  Kto was tak urządził? 
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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od 27 maja do 2 czerwca

 czwartek, 2 czerwca

05.10  Przysięga (650) - serial, Turcja
06.00  Wspaniałe stulecie (30) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Dobre historie (60) - info
08.00  Wiadomości / Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1425) 
08.35  Ranczo (98) - serial
09.35  Komisarz Alex (160) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (289) - serial
11.25  Kasta (169) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (434) - info
12.50  Botswana ginący, afrykański 

raj - dokument, Niemcy 2020
14.00  Wspaniałe stulecie (31) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1247) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (386) 
16.05  Przysięga (651) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4887) 
17.55  Klan (4010) - serial
18.20  Kasta (277) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (14) 
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1248) - info
20.30  Leśniczówka (541) - serial
21.00  Na sygnale (382) - serial
21.35  Sprawa dla reportera (853) 
22.35  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(237) - info
23.15  Magazyn kryminalny 997 (162)
00.10  Magazyn Ekspresu Reporterów 
01.10  Tanie dranie - Moroz i Kłopo-

towski komentują świat (209) 
01.55  Glina (10) - serial
02.55  Ocaleni (209) - talk show
03.50  Sprawa dla reportera (853) 
04.35  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(237) - info

05.30  M jak miłość (1542) - serial
06.25  Smaki świata po iberyjsku 
06.55  Familiada (2726) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6121) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6121) 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie (6121) 
11.15  Rodzinka.pl (258) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2646) - serial
12.30  Koło fortuny (983) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (50) - serial
14.05  Va banque (109) - rozrywka
14.35  Na sygnale (183) - serial
15.10  Echo serca (14) - serial
16.00  Koło fortuny (984) - rozrywka
16.35  Familiada (2727) - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (124) 
18.00  Panorama
18.20  Va banque (110) - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (51) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2646) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2647) - serial
20.40  Ojciec Mateusz - kulisy serialu 

(26) - dokument
20.55  Ojciec Mateusz (355) - serial
21.55  Szpiedzy w Warszawie (4) 

- serial, USA/Polska/Wielka 
Brytania 2012

23.00  Sekret w ich oczach - film fabu-
larny, USA/Wielka Brytania/
Hiszpania/Korea Południowa 
2015, reż. Billy Ray

01.00  Krew za krew - film fabularny, 
USA 2006, reż. David 
Von Ancken

02.50  Symbole graficzne wskazujące 
na rodzaj treści mogących mieć 
negatywny wpływ na prawi-
dłowy rozwój małoletnich (1) 
- program edukacyjny, Polska

02.55  Gomorra (14) - serial, 
Włochy/Niemcy 2016, 
reż. Stefano Sollima

03.55  Scena muzyczna (7) - muzyka, 
Polska 2020

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (779) 
10.10  Malanowski i Partnerzy (780) 
10.40  Dlaczego ja? (1023) - serial
11.40  Gliniarze (245) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4916) - info
13.40  Trudne sprawy (898) - serial
14.40  Dlaczego ja? (944) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4917) - info
16.30  Na ratunek 112 (486) - serial
17.00  Gliniarze (528) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3440) - serial, 

Polska 2022, reż. Jakub 
Miszczak, Katarzyna Klim-
kiewicz, Marzena Szołtysik, 
Natalia Siwicka, Sebastian 
Buttny, Wojciech Todorow, 
wyk. Marek Siudym, Olga 
Bończyk, Joanna Moro

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.00  (Nie)znajomi - film fabularny, 

Polska 2019, reż. Tadeusz 
Śliwa, wyk. Aleksandra 
Domańska, Tomasz Kot, 
Maja Ostaszewska

22.15  Służące - film fabularny, 
USA 2011, reż. Tate Taylor, 
wyk. Emma Stone, Viola Davis, 
Bryce Dallas Howard

01.40  Cudowny sezon - film 
fabularny, USA 2018, reż. Sean 
McNamara, wyk. Erin Moriarty, 
Danika Yarosh, Helen Hunt

03.50  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! (5484) 
- rozrywka

05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6775) - info
06.05  Ukryta prawda (1222) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN (4521) - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1055) - serial
12.55  Tajemnice miłości (54) - serial, 

Polska 2021
14.00  Ukryta prawda (1223) - serial
15.05  Ukryta prawda (1017) - serial
16.10  Ten moment (19) - serial, 

Polska 2015
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1056) - serial, 

Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6776) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3434) - serial, 

Polska 2022, wyk. Wojciech 
Brzeziński, Anna Cieślak, 
Liliana Jakubowska

20.55  Milionerzy (475) - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Człowiek z magicznym 

pudełkiem - film fabularny, 
Włochy/Polska 2017, reż. Bodo 
Kox, wyk. Piotr Polak, Olga 
Bołądź, Sebastian Stankiewicz

00.50  Warcraft: Początek - film 
fabularny, USA/Chiny/Kanada/
Japonia 2016, reż. Duncan 
Jones, wyk. Travis Fimmel, 
Paula Patton, Ben Foster

03.10  Uwaga! (6776) - info
03.25  Noc magii (1021) - rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 środa, 1 czerwca

05.15  Przysięga (649) - serial, Turcja
06.05  Wspaniałe stulecie (29) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej 
na Jasnej Górze - info

07.30  Rodzinny ekspres (231) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1424) 
08.35  Ranczo (97) - serial
09.35  Komisarz Alex (159) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (288) - serial
11.25  Kasta (276) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (240) 
12.50  Po prostu zwierzęta (10) 

- dokument, Australia/Niemcy
14.00  Wspaniałe stulecie (30) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1247) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (385) 
16.05  Przysięga (650) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4886) - 

rozrywka
17.50  Piłka nożna: Liga Narodów 

UEFA - piłka nożna
19.50  Wiadomości
20.30  Leśniczówka (540) - serial
21.00  Film fabularny 

- film telewizyjny
22.45  Plac Pamięci Narodowej 

- dokument
23.50  Czas odwetu 2 - film 

telewizyjny, Niemcy 2016
01.35  Królowie śródmieścia (12) 
02.30  Wszystkie pieniądze świata 

(4) - serial
03.40  Wojsko-polskie.pl (202) 

- dokument
04.05  Notacje (1040) - dokument
04.25  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1541) - serial
06.25  Pożyteczni.pl (264) - info
06.55  Familiada (2725) - rozrywka
07.20  Pytanie na śniadanie (6120) 
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6120) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6120) 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie (6120) 
11.15  Rodzinka.pl (257) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2645) - serial
12.30  Koło fortuny (982) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (49) - serial
14.05  Va banque (108) - rozrywka
14.35  Na sygnale (182) - serial
15.10  Echo serca (13) - serial
16.00  Koło fortuny (983) - rozrywka
16.35  Familiada (2726) - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (123) 
18.00  Panorama
18.20  Va banque (109) - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (50) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2645) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2646) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (206) 
20.55  Na dobre i na złe (850) - serial
21.55  Świadek oskarżenia (3) - serial, 

Wielka Brytania/USA 2016, 
reż. Julian Jarrold

22.55  Szpiedzy w Warszawie (3) 
- serial, USA/Polska/Wielka 
Brytania 2012, reż. Coky 
Giedroyc

23.55  A jednak miłość! - film 
fabularny, USA 2017, reż. Brian 
Herzlinger

01.35  Trzy dni Kondora (17) 
- serial, USA 2020, reż. Rachel 
Leiterman

02.30  Stroiciel Himalajów - doku-
ment, Wielka Brytania 2018

04.05  Artyści (8) - serial, Polska 2015, 
reż. Monika Strzępka

04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (777) 
10.10  Malanowski i Partnerzy (778) 
10.40  Dlaczego ja? (1022) - serial
11.40  Gliniarze (244) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4915) - info
13.40  Trudne sprawy (897) - serial
14.40  Dlaczego ja? (943) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4916) - info
16.30  Na ratunek 112 (485) - serial
17.00  Gliniarze (527) - serial, Polska
18.00  Pierwsza miłość (3439) - serial, 

Polska 2022, reż. Jakub Misz-
czak, Katarzyna Klimkiewicz, 
Marzena Szołtysik, Natalia 
Siwicka, Sebastian Buttny, 
Wojciech Todorow

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.05  Jak rozpętałem II wojnę 

światową - film fabularny, 
Polska 1970, reż. Tadeusz 
Chmielewski, wyk. Marian 
Kociniak, Wirgiliusz Gryn, 
Stanisław Milski

21.55  Poznaj mojego tatę 
- film fabularny, USA 2000, 
reż. Jay Roach, wyk. Robert 
De Niro, Ben Stiller, Teri Polo

00.10  Supersamiec - film fabularny, 
USA 2007, reż. Greg Mottola, 
wyk. Jonah Hill, Michael Cera, 
Seth Rogen

02.45  Joe Dirt - film fabularny, 
USA 2001, reż. Dennie Gordon, 
wyk. David Spade, Brittany 
Daniel, Dennis Miller

04.40  Disco gramy! (5483) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6774) - info
06.05  Ukryta prawda (1221) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4520) - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1054) - serial
12.55  Tajemnice miłości (53) - serial, 

Polska 2021
14.00  Ukryta prawda (1222) - serial
15.05  Ukryta prawda (1016) - serial
16.10  Ten moment (18) - serial, 

Polska 2015
16.45  Kuchenne rewolucje 
17.55  Ukryta prawda (1055) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6775) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3433) - serial, 

Polska 2022, wyk. Marta Jan-
kowska, Liliana Jakubowska, 
Michał Mikołajczak

20.55  Milionerzy (555) - rozrywka
22.05  Skazana (6) - serial, Polska 

2021, reż. Bartosz Konopka, 
wyk. Agata Kulesza, Michał 
Czernecki, Aleksandra Adamska

23.10  Kontrola (1) - serial, Polska 
2018, reż. Natasza Parzymies, 
wyk. Adrianna Chlebicka, 
Ewelina Pankowska, 
Bartłomiej Kruk

00.00  Odwet - film fabularny, USA/
Niemcy 2003, reż. F. Gary Gray, 
wyk. Vin Diesel, Larenz Tate, 
Timothy Olyphant

02.20  W garniturach (9) - serial, 
USA 2011, reż. Félix Enr?quez 
Alcal?, wyk. Gabriel Macht, 
Patrick J. Adams, Rick Hoffman

03.10  Uwaga! (6775) - info
03.25  Noc magii (1020) - rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 31 maja

05.10  Przysięga (648) - serial, Turcja
06.00  Wspaniałe stulecie (28) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (508) - info
08.00  Wiadomości 
08.10 Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1423) 
08.35  Ranczo (96) - serial
09.35  Komisarz Alex (158) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (287) - serial
11.25  Kasta (275) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes / Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (412) - info
12.50  Po prostu zwierzęta (9) 
14.00  Wspaniałe stulecie (29) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (1245) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (384) 
16.05  Przysięga (649) - serial, Turcja
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4885) 
17.55  Klan (4009) - serial
18.20  Kasta (276) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (13) 
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1246) - info
20.30  Leśniczówka (539) - serial
21.00  Tacy byliśmy (9) - dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(957) - info
22.45  Ocaleni (209) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 

(236) - info
00.25  Tomb Raider - film fabularny, 

Wielka Brytania/USA 2018
02.25  Dylematu 5 - serial
03.15  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(957) - info
04.05  Tacy byliśmy (9) - dokument
04.30  Świat w czasach zarazy 

- dokument, Francja 2020

05.00  Rodzinka.pl (273) - serial
05.35  M jak miłość (1540) - serial
06.25  Wieczerza Pańska 

u metodystów - dokument
06.55  Familiada (2724) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 

- pobudka (6119) - info
07.55  Pytanie na śniadanie (6119) 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie (6119) 
11.15  Rodzinka.pl (256) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2644) - serial
12.30  Koło fortuny (981) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (48) - serial, 

Turcja 2019
14.05  Va banque (107) - rozrywka
14.35  Na sygnale (181) - serial
15.10  Echo serca (12) - serial
16.00  Koło fortuny (982) - rozrywka
16.35  Familiada (2725) - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (122) 
18.00  Panorama
18.20  Va banque (108) - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (49) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2644) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2645) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1398) - dokument
20.55  M jak miłość (1665) - serial
21.55  Świadek oskarżenia (2) - serial, 

Wielka Brytania/USA 2016, 
reż. Julian Jarrold, wyk. Robert 
East, David Haig, Toby Jones

23.00  Szpiedzy w Warszawie (2) 
- serial, USA/Polska/Wielka 
Brytania 2012

00.00  Efekt Motylka - dokument, 
Polska 2020

01.45  Skazany na bluesa - film 
fabularny, Polska 2005, 
reż. Jan Kidawa-Błoński

03.40  Marsz pingwinów 2: Przygoda 
na krańcu świata - dokument, 
Francja 2017, reż. Luc Jacquet

05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (775) 
10.10  Malanowski i Partnerzy (776) 
10.40  Dlaczego ja? (1021) - serial
11.40  Gliniarze (243) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4914) - info
13.40  Trudne sprawy (896) - serial
14.40  Dlaczego ja? (942) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4915) - info
16.30  Na ratunek 112 (484) - serial
17.00  Gliniarze (526) - serial, Polska 

2021, reż. Jacek Majewski, 
wyk. Ewelina Ruckgaber, 
Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier

18.00  Pierwsza miłość (3438) 
- serial, Polska 2022, reż. Jakub 
Miszczak, Katarzyna Klim-
kiewicz, Marzena Szołtysik, 
Natalia Siwicka, Sebastian 
Buttny, Wojciech Todorow, 
wyk. Marek Siudym, Olga 
Bończyk, Joanna Moro

18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Dzień Niepodległości - film fa-

bularny, USA 1996, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Will Smith, 
Bill Pullman, Jeff Goldblum

23.10  Next - film fabularny, USA 
2007, reż. Lee Tamahori, wyk. 
Nicolas Cage, Julianne Moore, 
Jessica Biel

01.15  Prometeusz - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2012, 
reż. Ridley Scott, wyk. Noomi 
Rapace, Michael Fassbender, 
Charlize Theron

04.00  Kabaretowa Ekstraklasa (58) 
04.40  Disco gramy! (5482) 
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6773) - info
06.05  Ukryta prawda (1220) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN (4519) - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1053) - serial
12.55  Tajemnice miłości - serial, 

Polska 2021
14.00  Ukryta prawda (1221) - serial
15.05  Ukryta prawda (1015) - serial
16.10  Ten moment - serial, Polska
16.45  Kuchenne rewolucje 
17.55  Ukryta prawda (1054) - serial, 

Polska 2019, wyk. Agnieszka 
Czekańska

19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6774) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3432) - serial, 

Polska 2022, wyk. Jakub 
Wesołowski, Paulina Chapko, 
Oleg Sawkin

20.55  Milionerzy (474) - rozrywka
21.35  Człowiek na krawędzi - film 

fabularny, USA 2012, reż. Asger 
Leth, wyk. Sam Worthington, 
Elizabeth Banks, Jamie Bell

23.45  Kuba Wojewódzki - talk show, 
Polska 2020

00.50  Skazana - serial, Polska 
2021, reż. Bartosz Konopka, 
wyk. Agata Kulesza, Michał 
Czernecki, Bartłomiej Topa

01.55  Zabójcza broń - serial, USA 
2017, reż. Matt Barber, wyk. Clayne 
Crawford, Damon Wayans, Jordana 
Brewster

02.45  Uwaga! (6774) - info
03.00  Noc magii (1019) - rozrywka
04.15  Kto was tak urządził? 
04.40  Kto was tak urządził? 
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

FILM PRZYGODOWY 12

Piraci z Karaibów: 
Klątwa Czarnej Perły
PIRATES OF THE CARIBBEAN:  

THE CURSE OF THE BLACK PEARL, USA 2003

W Port Royal odbywa się uroczystość 
nominowania kapitana Norringtona 
na komandora. W tym dniu Norrington 
pragnie też zdobyć rękę córki 
gubernatora. Na przeszkodzie jego 
planom staje szalony pirat.

CZAS TRWANIA: 143 MINUTY

REŻYSERIA: GORE VERBINSKI

8 
OCENA 

REDAKCJI

FILM PRZYGODOWY 12

Harry Potter i Insygnia 
Śmierci: część I
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS:  

PART 1, WIELKA BRYTANIA 2010

Harry, Ron i Hermiona opuszczają 
Hogwart i rozpoczynają misję zleconą 
im przez Dumbledore'a. Chcą znaleźć 
horkruksy - przedmioty, w których 
polujący na nich Voldemort ukrył  
część swojej duszy.

CZAS TRWANIA: 146 MINUT

REŻYSERIA: DAVID YATES

8 
OCENA 

REDAKCJI

THRILLER 16

Pogrzebany
BURIED, USA/HISZPANIA/FRANCJA/ 

WIELKA BRYTANIA 2010

Pracujący w Iraku amerykański 
kierowca ciężarówki budzi się  
w ciemnym pomieszczeniu. 
Uzmysławia sobie, że znajduje się  
pod ziemią w drewnianej trumnie. 
Jego szanse na przeżycie maleją  
z każdą minutą.

CZAS TRWANIA: 91 MINUT

REŻYSERIA: RODRIGO CORTÉS

8 
OCENA 

REDAKCJI

NIEDZIELA 29.05.2022

21:00 
SOBOTA 28.05.2022

21:10 
PIĄTEK 27.05.2022

20:00 
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NIEZWYKŁE SPOTKANIE 

W Inowrocławiu gościli Kamila 
Drecka i Jan Englert, autorzy 

książki „Bez oklasków”. 
Na spotkaniu z aktorem teatral-
nym i filmowym, profesorem 
Akademii Teatralnej im. Alek-
sandra Zelwerowicza w War-
szawie, licznie zgromadzonej 

w Teatrze Miejskim publiczno-
ści, Kamila Drecka zdradziła 
kulisy powstania książki. Jan 

Englert mówił m.in. o tym, jak 
ważne w rozmowie jest słucha-
nie drugiej osoby oraz o tym, że 

zbyt łatwo wydajemy opinie, 
które mogą krzywdzić innych. 
Twierdził, że jest romantyczny 
i analityczny, niegodziwy i szla-

chetny, bezwzględny i empa-
tyczny. Na zakończenie spotka-

nia czytelnicy mogli zakupić 
książki, otrzymać autograf 

z dedykacją oraz zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie 

zorganizowane zostało w ra-
mach programu Dyskusyjne 

Kluby Książki.

                           KRÓTKO

„Babcia w kapciach” pod ta-
kim tytułem w Przystani Kaja-
kowo-Żeglarskiej ZHR w ino-
wrocławskich Mątwach odbył 
się Festyn dla Seniorów. 
Na nich zawsze można liczyć.  

Prawie 200 uczestników integra-
cyjnego spotkania skorzystało 
z przygotowanych atrakcji, 
a działo się naprawdę dużo. 

Po rozpoczęciu festynu 
przez bosmana przystani phm. 
Piotra Bandurskiego oraz kon-
feransjera Andrzeja Kortasa, 
publiczność wysłuchała 
pierwszego bloku muzycz-
nego w wykonaniu zespołu 
„Poturba”.  

Następnie chętni skorzy-
stali z bezpłatnego w tym dniu 
pływania kajakami.  

Prewencji nigdy za wiele 
Dzięki wsparciu funkcjonariu-
szy Zakładu Karnego z Inowro-
cławia obecni na festynie obej-
rzeli również pokaz samo-
obrony czyli jak zachować się 
w sytuacji zagrożenia. 

W tym czasie harcerki  
z 7 Inowrocławskiej Drużyny 
Harcerek ZHR oferowały 
pyszne domowe wypieki 
w przystaniowej kawiarence. 

Podczas spożywania skau-
towych pyszności seniorzy sko-
rzystali także z warsztatów 
pierwszej pomocy prowadzo-
nych przez Dominika Chmiela. 

W kolejnej godzinie fe-
stynu - przeplatanej muzyką 
na żywo - animatorki Joanna 
Siemianowska i Kasia Nowak 
poprowadziły fantastyczne 
warsztaty z lepienia z gliny oraz 
kulinarne warsztaty gotowania 
w kociołkach.  

Na pokładzie głównym 
przystani od godzin porannych 
trwały szachowe zmaganie dla 
zawodników 50+, a finaliści 
mogli liczyć na nagrody nawią-
zujące do nazwy festynu czyli 
m.in. kapcie.  

Tu najlepszy okazał się Ja-
cek Kwiatkowski. Drugie miej-
sce zajął Jan Budrewicz, a trzeci 
był Jarosław Stefański.  

Wiele atrakcji 
Harcerska grochówka pozwo-
liła nabrać dodatkowych sił, by 
chwilę później nadmiarowe ka-
lorie spalić ze Sławką Kroczyk 
podczas zumby. Całość zmagań 
udokumentowała fotograficz-
nie Paulina Kapella zapraszając 
do dodatkowych sesji we wnę-
trzach przystani. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się stoiska z rękodziel-
nictwem Łukasza Hamerliń-
skiego z wyrobami z drewna 
oraz punkt wyrabiania biżute-
rii Magdaleny Nowackiej, gdzie 
nie tylko można było nabyć ale 
też wykonać samodzielnie ku-
jawskie ozdoby.  

Prawdziwą perełką festy-
nową było stoisko Osady 
Askaukalis z pobliskiej Kru-
szy, gdzie można było posłu-
chać arcyciekawych historii 
oraz samemu wybić rzymski 

denar - kopię monety odnale-
zionej wiele lat temu na polu 
Krzysztofa Patera - strażnika 
Askaukalis. 

Porady stylistki 
Obleganym punktem festynu 
były porady stylistki Elizy Ban-
durskiej. Panie po wykonanej 
analizie kolorystycznej chętnie 
wysłuchały wskazówek doty-
czących ubioru, stylu i doboru 
kolorów. 

Goście, którzy uczestni-
czyli w tym pełnym wrażeń 

dniu byli głównie mieszkań-
cami inowrocławskiego po-
wiatu, ale nie zabrakło przy-
jezdnych ze Stowarzyszenia 
„Dziecięce Graffiti” z Bydgosz-
czy, których misją jest praca 
z osobami niepełnosprawnymi. 

Festyn został zrealizo-
wany w ramach partnerskiego 
projektu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Inowro-
cławiu ze Związkiem Harcer-
stwa Rzeczypospolitej, Okręg 
Kujawsko-Pomorski pod na-
zwą Klub Aktywnej Rodziny.

„BABCIA W KAPCIACH” - PEŁNA WRAŻEŃ
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REKLAMA 0010513244

* 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
* Baldachim i winda nagrobna GRATIS

* Dom Pogrzebowy w Kruszwicy

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

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Małgorzata Matuszak

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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27  MAJA 
1925 - miasto Inowrocław zo-
stało wyłączone z powiatu. 

1986 - zmarł Henryk Czaman 
(ur. 1907), artysta-malarz, znany 

głównie jako twórca obrazów 
o tematyce kujawskiej i wielko-
polskiej. Tworzył w Ostrowie 

nad Jeziorem Pakoskim, Janiko-
wie i Inowrocławiu. 

1990 - pierwsze po wojnie de-
mokratyczne wybory do sa-
morządów terytorialnych. 

W Inowrocławiu zwyciężyło 
Porozumienie Obywatelskie 

„Solidarność”. 
28  MAJA 

1990  - zakończył się pięcio-
dniowy strajk kolejarzy węzła 

inowrocławskiego, mający cha-
rakter ekonomiczny. 

1930 - w Mimowoli pod Ino-
wrocławiem urodził się An-

toni Siemianowski, ksiądz, fi-
lozof, etyk, wykładowca 

w Prymasowskim Wyższym 
Seminarium Duchownym 

w Gnieźnie, profesor w Zakła-
dzie Etyki Chrześcijańskiej 

UAM w Poznaniu. 
29 MAJA 

1897 - urodził się Konstanty 
Głowacki, działacz PPS, radny 

miejski, główny oskarżony 
po zajściach ulicznych w Ino-

wrocławiu z 27 czerwca 1926 r. 
1901  - urodził się Stefan Przy-
bylski, w latach trzydziestych 
redaktor „Dziennika Kujaw-

skiego” i prezes Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” 

w Inowrocławiu. 
30  MAJA 

1797 - w Tarkowie urodził się 
Feliks Antoni Kraszewski,  

dr filozofii, uczestnik powsta-
nia listopadowego, członek Dy-

rekcji Towarzystwa Pomocy 
Naukowej w Poznaniu, współ-
założyciel Ligi Polskiej w 1848 
r. Był wychowankiem szkoły 

przyklasztornej ojców reforma-
tów w Pakości. 

1915 - zmarł ks. Alfred Antoni 
Poniński (ur. 1840), proboszcz 
w Kościelcu, dziekan inowro-
cławski, długoletni prezes po-
wiatowego komitetu Towarzy-

stwa Pomocy Naukowej im. 
Karola Marcinkowskiego 

w Inowrocławiu. 
31  MAJA 

1425 - członkowie samorządu 
miejskiego z burmistrzem Mi-
kołajem Tyczą na czele wysta-
wili akt wierności mieszczan 
inowrocławskich dla Włady-

sława Jagiellończyka. 
1  CZERWCA 

1989 - w Warszawie zmarła 
prof. Irena Dubiska (ur. 1897 

w Inowrocławiu), słynna pol-
ska skrzypaczka, nauczycielka 

m.in. Wandy Wiłkomirskiej 
i Piotra Janowskiego. 

2  CZERWCA 
1870 -  zmarł Adolf Łączyński 
(ur. 1796), właściciel ziemski, 

działacz polityczny, jeden 
z głównych organizatorów Ligi 

Polskiej w powiecie inowro-
cławskim. Od 1839 r. mieszkał 

w Kościelcu.

Zespół „Nocny Stróż” z Ino-
wrocławia wydał płytę i na-
grał swój pierwszy teledysk. 
Tekst do singla pt. „Razem 
uda się” promującego płytę 
„W którą stronę” napisał Ma-
rek Dutkiewicz. W piosence 
i teledysku wziął udział go-
ścinnie Andrzej Krzywy. Wy-
dawcą płyty jest Kujawskie 
Centrum Kultury. 

Po solowych projektach muzy-
ków i przygodach na różnych 
scenach, inowrocławski zespół 
„Nocny Stróż” powraca z moc-
nym akcentem i w towarzy-
stwie największych gwiazd: Pa-
trycji Kosiarkiewicz, Andrzeja 
Krzywego, Marka Dutkiewicza 
czy Filipa Sojki.  

Zespół wznowił swoją 
działalność od czasów popu-
larnej piosenki „Bądź blisko” 
sprzed kilkunastu lat.  

Tym razem powracają 
z własną płytą „W którą 
stronę” i promującym ją sin-
glem „Razem uda się”. 

Zespół Nocny Stróż, któ-
rego założycielem jest Michał 
Witkowski – inowrocławski gi-
tarzysta, powstał w 1997 roku. 
Muzycy od początku grali wła-
sne kompozycje utrzymane 
w klimacie pop-rockowym. 

Płyta „W którą stronę” wy-
dana przez zespół utrzymana 
została w podobnym klimacie, 
a na krążku znajduje się jedena-
ście utworów. Wśród piosenek 
pojawił się singiel zatytuło-
wany „Razem uda się”, do któ-
rego zespół nagrał teledysk 
z gościnnym udziałem lidera 

grupy De Mono – Andrzeja 
Krzywego. Wokalista zaśpiewał 
razem z Michałem Gęsikow-
skim – frontmanem zespołu 
„Nocny Stróż”. 

Swój ogromny wkład 
w powstanie krążka mieli rów-
nież Marek Dutkiewicz i Patry-
cja Kosiarkiewicz. Polski autor 

tekstów piosenek, a także sce-
narzysta i dziennikarz – Marek 
Dutkiewicz napisał tekst 
do piosenki promującej płytę 
„Nocnego Stróża”. Z kolei pio-
senkarka Patrycja Kosiarkie-
wicz – napisała tekst do pio-
senki „Smutno mi tato”, którą 
również można znaleźć na pły-

cie. Do projektu zostali zapro-
szeni: Filip Sojka i Damian Si-
korski, którzy gościnnie zagrali 
na basie w dwóch utworach 
z płyty. Ponadto jeden z tek-
stów napisał Grzegorz Walczak 
z toruńskiej formacji Czaqu. 

Aktualny skład zespołu 
Nocny Stróż to: Michał „Gęsik” 
Gęsikowski – wokal i gitara, Mi-
chał Witkowski – gitara, Zbigniew 
Florek – instrumenty klawiszowe, 
Piotr Sieracki – gitara basowa, Ma-
teusz Senderowski – perkusja. 

Premiera płyty „W którą 
stronę” połączona z koncertem 
odbędzie się 30 maja na placu 
Klasztornym przed Teatrem 
Miejskim w Inowrocławiu o go-
dzinie 20. Tego samego dnia 
o godz. 16 na kanale YouTube 
swoją premierę będzie miał te-
ledysk promujący płytę. 

Od godziny 18 w tym sa-
mym miejscu odbędą się spo-
tkania z muzykami „Nocnego 
Stróża” oraz z wszystkimi arty-
stami, którzy brali udział w przy-
gotowaniu płyty inowrocław-
skiego zespołu. W spotkaniu 
z Andrzejem Krzywym, Patry-
cją Kosiarkiewicz i Markiem 
Dutkiewiczem będą mogli wziąć 
udział bezpłatnie nie tylko 
mieszkańcy Inowrocławia.                          
(KCK) 

„NOCNY STRÓŻ” NAGRAŁ PŁYTĘ

Inowrocławski Oddział Pol-
skiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego był 
organizatorem rajdu pieszego 
imienia generała Władysława 
Sikorskiego. W imprezie 
udział wzięło 100 turystów. 

Trasa rajdu liczyła 12 kilome-
trów. Wiodła z Wierzchosławic 
poprzez Las Wierzbiczański 
do Parchania, gdzie zapalono 
znicze przy pomniku gen. Wła-
dysława Sikorskiego. 

Na mecie rajdu uczestnicy 
mogli posilić się gorącym żur-
kiem. W tym roku uczestnicy 
wyprawy gościli w Szkole Pod-
stawowej w Parchaniu, gdzie 
dyrektor szkoły Barbara Kwiat-
kowska wraz ze swoją kadrą 
i uczniami, przeprowadzili kon-
kurs wiedzy o generale.  

Zwycięzcami konkursu zo-
stali: Lena Manerowska, Nikola 
Zielińska, Sebastian Jacobi, Ma-
rysia Wiśniewska, Maja Ocza-
kowska i Wiktor Ligęza.  

Jednocześnie opiekuno-
wie mieli możliwość zwiedze-
nia dworku, gdzie mieszkał ge-
nerał, a o wystawie opowie-
dział jej twórca - profesor To-
masz Łaszkiewicz. 

Wszyscy laureaci kon-
kursu otrzymali nagrody rze-
czowe, które wręczył prezes 
Oddziału PTTK w Inowrocła-
wiu Radosław Balmowski, 
wraz z Barbarą Kwiatkowską 
i prof. Tomaszem Łaszkiewi-
czem. 

Rajd zorganizowany zo-
stała przy finansowym wspar-
ciu Urzędu Miasta Inowrocła-
wia.                                                           (DM) 

100 OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ 
W RAJDZIE PIESZYM
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Grażyna Jaśniowska, 
Agnieszka Ziętara oraz 
Iwona Byrtek -Zdzieblińska, 
nauczycielki ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10 w Inowrocła-
wiu, w ramach projektu 
„Mała szkoła dużych możli-
wości” finansowanego ze 
środków Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój uczestniczyły w kur-
sie „ Innovative skills in ICT 
through collaborative and 
project-based teaching and 
learning” w Alcala de Hena-
res w Hiszpanii. 

Uczestniczki szkolenia posze-
rzały wiedzę i doskonaliły swoje 
umiejętności z motywowania, 
eTwinningu oraz nowocze-
snych technologii, które będą 
mogły wykorzystywać w swo-
jej codziennej pracy z uczniami. 
Zawierając międzynarodowe 
znajomości doskonaliły umie-
jętności językowe oraz wymie-
niały się doświadczeniami z in-
nymi nauczycielami. 

Nie zabrakło także czasu 
na poznanie nowej kultury, 
zwiedzenia Alcali de Henares, 
słynącego z najstarszego uni-

wersytetu z XV wieku,  jednego 
z najstarszych miast w Hiszpa-
nii, gdzie dorastał Miguel de 
Cervantes Saavedr, autor „Don 
Kichota z La Manchy” oraz tęt-
niącego życiem Madrytu i prze-
pięknego Toledo, które było 
świadkiem wielu wydarzeń: 
upadku Cesarstwa Rzym-
skiego, powstania państwa Wi-
zygotów, podboju Iberii przez 
Arabów, rekonkwisty – w wy-
niku którego zostało stolicą Ka-
stylii i trwało z tym tytułem 
do XVI wieku – czy wreszcie tra-
gicznej w skutkach inkwizycji.

UCZESTNICZYŁY W PROJEKCIE „MAŁA 
SZKOŁA DUŻYCH MOŻLIWOŚCI”

                KALENDARIUM 
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- 12 maja mundurowi z Inowro-
cławia zostali powiadomieni 
o uszkodzeniu mienia w jednej 
z firm na terenie miasta, po-
przez powybijanie szyb. Wła-
ściciel, który złożył zawiado-
mienie o przestępstwie doliczył 
się zbitych 20 szyb, które wyce-
nił na 5 tysięcy złotych - infor-
muje asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu.  

Policjanci zebrali infor-
macje na temat zdarzenia i za-
bezpieczyli nagranie z moni-
toringu. Już następnego dnia 
napłynęło kolejne zgłoszenie, 
że w rejonie firmy kręcą się ja-
kieś osoby. Dyżurny skierował 
w to miejsce patrol, który gdy 
tylko tam dotarł dowiedział 
się od stróża, że ten ujął jakie-
goś chłopca. 

Mundurowi ustalili, że to 
9-latek, który jak się okazało, 

wraz z kolegami w wieku 6 i 8 
lat,  może mieć związek z po-
wybijanymi szybami. Zgro-
madzone materiały w tej spra-
wie 20 maja inowrocławscy 
kryminalni przekazali do sądu 
rodzinnego i nieletnich. Ten 
bowiem zajmie się jej rozpa-
trzeniem i „prześwietli” spo-

sób spędzania czasu wolnego 
nieletnich. Jeśli potwierdzi się 
to, że ta trójka ma z tym zwią-
zek, ich zachowanie będzie 
rozpatrywane w kategorii de-
moralizacji.   

- Przy okazji tej sprawy po-
licja zadaje pytanie rodzicom. 
Czy wiesz w co, z kim i gdzie 

bawi się Twoje dziecko? Czy, 
aby nie należy wzmóc nadzór 
nad swoim dzieckiem? Nie-
kiedy zabawy mogą przybrać 
niespodziewany obrót i zakoń-
czyć się nawet tragedią. To 
na rodzicach spoczywa obo-
wiązek opieki - podkreśla Iza-
bella Drobniecka.                        (DM)                                                                                  

DZIECI „BAWIŁY SIĘ” 
W WYBIJANIE SZYB

Inowrocławscy policjanci 
skompletowali materiały  
dotyczące wybicia 20 szyb 
wartości 5 tysięcy złotych 
w jednej z miejscowych firm.  
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OSZUKAŁA NA MLEKO
Osiem lat więzienia grozi 
za oszustwo. Na taką karę na-
raziła się 29-letnia kobieta. 
Oszukała inną kobietę 
na mleko dla dziecka. 

W marcu kruszwicki komisariat 
został powiadomiony o oszu-
stwie za pośrednictwem jed-
nego z serwisów ogłoszenio-
wych. Mieszkanka Kruszwicy 
zamówiła dwie puszki mleka 
modyfikowanego w proszku 
dla dziecka. Na konto sprzeda-
jącej przelała 70 złotych.  

Towaru się nie doczekała 
i zwrotu pieniędzy też nie. „Tra-
dycyjnie” jak to bywa w tego 
typu przestępstwach kontakt 
ze sprzedającą się urwał. 

Policjanci wspólnie z ban-
kiem doszli do tego, kto zało-
żył konto na które wpłynęły 
środki. Namierzyli 29-letnią 
mieszkankę województwa 
podlaskiego. W kwietniu tam-
tejsi mundurowi dotarli do ko-
biety i przesłuchali ją w cha-
rakterze podejrzanej. Usły-
szała ona zarzut oszustwa. 
Z policyjnej wiedzy wynika, że 
kobieta była wielokrotnie no-
towana za przestępstwa prze-
ciwko mieniu. 

Pomimo niewysokiej kwo- 
ty, jaką „zarobiła”, odpowie 
za przestępstwo. Kobieta stanie 
przed sądem. Grozi jej kara 
do ośmiu lat pozbawienia wol-
ności.                                                       (DM) 

ODPOWIADAMY ZA PSY
Kodeks wykroczeń określa 
odpowiedzialność właściciela 
psa za nieprawidłową nad nim 
opiekę. Policja apeluje, by 
o tym bezwzględnie pamiętać. 

Inowrocławscy policjanci  
od 19 maja zajmują się wyja-
śnieniem sprawy dotyczącej 
pogryzienia psa na terenie 
Parku Solankowego. Właści-
cielka psa powiadomiła, że 
podczas spaceru po parku za-
uważyła dwa psy rasy owcza-
rek niemiecki, które biegały bez 
nadzoru. Jeden z nich podbiegł 

do niej i psa, a następnie go za-
atakował i pokąsał. 

Artykuł 77 kodeksu wy-
kroczeń dotyczy niezachowa-
nia ostrożności przy trzyma-
niu zwierzęcia. Właściciel, 
który  nie zachowuje zwy-
kłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu 
na przykład psa, podlega karze 
ograniczenia wolności, grzyw-
nie albo karze nagany.  

Odpowiada też osoba, któ-
rej zwierzę stwarza niebezpie-
czeństwo dla życia lub zdrowia 
człowieka.                                        (DM)                                                   
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DZIAŁANIA 
„BEZPIECZNY 

ROWERZYSTA”
19 maja na terenie powiatu 
inowrocławskiego patrole 
wydziału ruchu drogowego 
przeprowadziły akcję, której 
celem była oczywiście po-
prawa bezpieczeństwa 
na drogach.  

Kontroli zostali poddani jadący 
rowerami, ale nie tylko. Poli-
cjanci również sprawdzili jak 
kierowcy zachowują się, gdy 
mają na widoku cyklistę. 

Patrole skontrolowały 50 
rowerzystów. Dwóch z nich zo-
stało ukaranych mandatami 
karnymi za jazdę po przejściu 
dla pieszych. 46 policjanci po-
uczyli między innymi za jazdę 
po chodniku. 

Jeśli chodzi o kierujących 
pojazdami, kontroli zostało 
poddanych 77 osób. 20 kierow-
ców dostało mandaty, a 10 po-
uczono. Łamanie przez nich 
przepisów dotyczyło właśnie 
zachowań wobec rowerzystów.       
(DM)                                                                     
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SKLEP OGRODNICZY
a Nasiona i nawozy a Artykuły ogrodnicze 

a Systemy nawadniania a Ziemia, torf i kamień
SPRZEDAŻ, SERWIS,NAPRAWA SPRZĘTU

(kosiarki, kosy, piły spalinowe)

Jacewo, ul. Świerkowa 32 • tel. (52) 352 71 25, 601 959 690

traktorki  

kosiarki 
spalinowe 

SOLO by AL-KO
roboty koszące 

nawóz fl orowit 
na trawę 25 kg

REKLAMA 0010517914

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
 w Warzynie 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) 

niniejszym informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Spo-
łecznej w Warzynie, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Inowrocławiu oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Domu 
Pomocy Społecznej w Warzynie, a także na stronie internetowej Po-
wiatu Inowrocławskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Inowrocławskiego, wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położo-
nej w Markowie, gmina Gniewkowo, powiat inowrocławski oznaczonej 
geodezyjnie, jako działka nr 58/13. 

Dzierżawa obejmie część nieruchomości o pow. 5,1876 ha.
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OD RAPU DO MUSICALU 
Uczniowski koncert 

„Od rapu do musicalu” to na-
zwa koncertu, na który  

8 czerwca zaprasza do muszli 
koncertowej w inowrocław-

skich Solankach społeczność III 
Liceum Ogólnokształcącego im. 

Królowej Jadwigi. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem 

sprawuje Starosta Inowrocław-
ski Wiesława Pawłowska. 

FESTIWAL PIEŚNI MARYJNYCH 
 28 maja o godz. 10 w Instytucie 
Prymasa Józefa Glempa w Ino-
wrocławiu odbędzie się Festi-
wal Pieśni Maryjnych pod na-

zwą „Z miłości do M…”. To oka-
zja nie tylko do gloryfikacji sa-
kralnej, ale też do zaprezento-

wania swoich umiejętności 
podczas konkursu wokalnego.

                            KRÓTKO 

Kolejne Dni Inowrocławia, 
a wraz z nimi INO POP Festi-
wal odbędą się w trzech róż-
nych miejscach i trwać będą 
ponad tydzień – od 28 maja 
do 5 czerwca! Podczas naj-
większej bezpłatnej imprezy 
w mieście nie zabraknie spo-
tkań i koncertów. W Inowro-
cławiu zagoszczą m.in. An-
drzej Pągowski, Paweł Deląg, 
Tymek czy Ania Dąbrowska. 

Po trudnym czasie pandemii or-
ganizatorzy – Kujawskie Cen-
trum kultury i Miasto Inowro-
cław - zapraszają do udziału 
w wydarzeniach organizowa-
nych dla jeszcze większej liczby 
mieszkańców niż w poprzednim 
roku! Główne wydarzenia od-
będą się w Teatrze Letnim oraz 
na placu Klasztornym przed Te-
atrem Miejskim, a 1 czerwca 
atrakcje dla najmłodszych poja-
wią się także na Rynku. 

INO POP Festiwal rozpocz-
nie „Tenisowa Majówka” już 28 
maja i nie będzie to jedyny spor-
towy akcent podczas całego 

wydarzenia! 4 czerwca zaplano-
wano mecz piłkarski, w którym 
przeciwko Radnym, Politykom 
i Urzędnikom miasta zagrają 
mieszkańcy Inowrocławia, 
a w ostatni dzień INO POP Festi-
walu odbędzie się symultana 
szachowa na 15 szachownic 
z udziałem Jacka Kwiatkow-
skiego i Jana Budrewicza. 

Najbardziej wyczekiwane 
koncerty odbędą się w ciągu 
trzech dni finałowych - od 3 do 5 
czerwca! W Teatrze Letnim, za-
wsze o godz. 20, wystąpią dla 
inowrocławian: Tymek (na zdję-
ciu), LemON i Ania Dąbrowska!  

W tym roku festiwalowe 
spotkania będą odbywać się 
w okolicy Teatru Miejskiego. 

W dniach od 30 maja do 3 
czerwca organizatorzy zapra-
szają do udziału w „Kawce 
z gwiazdami” - spotkaniach, 
podczas których aktorka Beata 
Kawka rozmawiać będzie z za-
proszonymi aktorami, spor-
towcami, pisarzami i artystami 
wielu dziedzin. Wszystkie spo-
tkania zaplanowano na godz, 

18, a wstęp będzie wolny. Pod-
czas spotkań, goście będą mo-
gli zadawać pytania gwiazdom. 
Osoba zadająca ciekawe pyta-
nie otrzyma upominek w po-
staci gadżetu, a te, które zada-
dzą najciekawsze pytania obda-
rowane zostaną cennymi na-
grodami. 

Biblioteka Miejska im. Jana 
Kasprowicza zaprasza na spo-
tkanie z autorem książek fanta-
stycznych – Jakubem Ćwie-
kiem. Dodatkowo zaplano-
wano także kiermasz książek 
używanych. Kiermasz odbę-
dzie się 2 czerwca w Mia-
steczku Festiwalowym. 

Każdy dzień trwania INO 
POP Festiwalu na placu Klasz-
tornym zakończony zostanie 
seansem filmowym. Kino ple-
nerowe będzie w stanie pomie-
ścić kilkudziesięcioro gości, 
a projekcje rozpoczynać się 
będą o godz. 20.30. Wzorem 
ubiegłorocznego wydarzenia, 
zaplanowano różnorodne te-
matycznie seanse. 
(UM) 

POPULARNE JEST KULTURALNE, 
RUSZA INO POP FESTIWAL 2022
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Zawody w ramach pierwszego 
Memoriału Andrzeja Grabow-
skiego i Krzysztofa Pańki 
(zmarłych graczy Damy Ra- 
dę Inowrocław) rozegrano 
na dwóch piaszczystych bo-
iskach na placu imprez 

przy hali widowiskowo-spor-
towej OSiR.  

W gronie mężczyzn rywa-
lizowało jedenaście zespołów 
z Płocka, Grudziądza, Łodzi, 
Gdańska, Gniezna, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Bielska-Białej, 
Lublińca, Powidza i Inowrocła-
wia. EKOserwis Damy Radę 
Inowrocław zajął drugie miej-
sce. W finale przegrali z BHT 
Petrą Płock.  

- Po bardzo zaciętym 
i emocjonującym finale musie-
liśmy uznać wyższość mi-
strzów Polski z Płocka. 
Ogromne podziękowania dla 
wszystkich uczestników, gratu-
lacje dla zwycięzców. Szcze-
gólne podziękowania dla fanta-
stycznych kibiców. Jesteście 
niesamowici. Andrzej i Krzysiu 
są z nas dumni - napisał na Fa-
cebooku Arkadiusz Fajok, gra-

jący trener inowrocławskiej 
drużyny.  

Wśród kobiet walczyło 
dwanaście ekip z Warszawy, 
Piotrkowa Trybunalskiego,  
Poznania, Powidza, Kowale- 
wa Pomorskiego, Radzymina, 
Tczewa, Włocławka, Żukowa, 
Bielska-Białej i Pawonkowa.  

Po tytuł sięgnęły zawod-
niczki Byczków Kowalewo Po-
morskie.                                                (DM)

SREBRO INOWROCŁAWIAN
W Inowrocławiu odbył się 
Turniej Finałowy o Puchar 
Polski w Piłce Ręcznej Plażo-
wej Kobiet i Mężczyzn.

CZAR DWÓCH KÓŁEK
13 czerwca na Stadionie 
Miejskim im. Inowrocław-
skich Olimpijczyków w godz. 
9-15.30, odbędą się zawody 
rowerowe „Inowrocławski 
czar dwóch kółek”. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji za-
prasza uczniów inowrocław-
skich szkół podstawowych 
do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji tej rowerowej rywaliza-
cji. Zawody rozegrane zostaną 
w ośmiu kategoriach wieko-
wych - z podziałem na dziew-
czynki i chłopców. Uczestnicy 
będą startować na swoich rowe-
rach. Uczniowie, którzy zajmą 
miejsca 1-3, osobno dziew-

czynki i chłopcy w każdej kate-
gorii wiekowej, otrzymają me-
dale, dyplomy i drobne upo-
minki. Każdy uczestnik zawo-
dów odbierze pamiątkowy dy-
plom. W klasyfikacji zespołowej 
trzy najlepsze szkoły zdobędą 
puchary. Szkoły mogą zgłaszać 
się do 7 czerwca. 

Dzieci i młodzież mogą też 
wziąć udział w konkursie pla-
stycznym. Tematyka prac tra-
dycyjnie ma zawierać się w ha-
śle „Inowrocławski czar dwóch 
kółek”, a w treści musi znaleźć 
się jeden z symboli Inowrocła-
wia. Główną nagrodą w konkur-
sie jest rower. Prace OSiR przyj-
muje do 15 czerwca.                      (DM)                                    
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Krzysztof Szubarga jest rodowi-
tym inowrocławianinem i wy-
chowankiem Noteci Inowro-
cław. 59 razy grał w reprezenta-
cji Polski. Rozegrał 387 meczów 
w polskiej lidze. Na swoim kon-
cie ma między innymi mistrzo-
stwo Polski. W 2010 i 2017 roku 
wybrano go najlepszym za-
wodnikiem polskiej ligi. 

Koszykarskie widowisko 
W Inowrocławiu - w Szkole 
Podstawowej nr 11 - zaczynał 
przygodę z basketem. W ku-
jawskim mieście chce ją oficjal-
nie zakończyć. 

- Będzie to największe wi-
dowisko koszykarskie w ostat-
niej dekadzie w Inowrocławiu! 
Do miasta zjadą się zarówno 
obecni jak i byli reprezentanci 
Polski. Drużynę Noteci Inowro-
cław poprowadzą Sergiej Że-
łudok i Piotr Wiśniewski. Trene-
rem zespołu „Reszty Polski”bę-
dzie Igor Griszczuk. Serdecznie 
zapraszam. Wypełnijmy ino-
wrocławską halę jak za dawnych 
lat - zachęca Krzysztof Szubarga. 

Wiele gwiazd na parkiecie 
W zespole Noteci Inowrocław 
zagrają: Jarosław Marcinkow-
ski, Tomasz Mrożek, Łukasz 
Kwiatkowski, Bartosz Sarzało, 
Hubert Radke, Michał Rud-
nicki, Mikołaj Grod, Aleksan-
der Filipiak, Łukasz Żytko, Ra-
fał Mazurkiewicz i Jan Fajfer. 
W ekipie „Reszty Polski” wy-

stąpią: Łukasz Koszarek, Da-
riusz Wyka, Szymon Szew-
czyk, Artur Mielczarek, Piotr 
Szczotka, Bartłomiej Woło-
szyn, Przemysław Zamojski, 
Jakub Garbacz i Rafał Frank.  

Błyskawicznie rozeszły się 
bilety na to spotkanie w sprze-
daży online. Więcej informacji 
na temat zakupu biletów 

w sprzedaży stacjonarnej udziela 
Sekcja Marketingu i Organizacji 
Imprez Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Inowrocławiu przy al. Nie-
podległości 4, tel. 52 3555 355, 
531995335, e-mail marke-
ting@osir.inowroclaw.pl, na stro-
nie www.osir.inowroclaw.pl oraz 
na www.facebook.com/osir.ino. 
(DM)                                                                                                             

POŻEGNALNY MECZ „SZUBIEGO”
11 czerwca o godz. 16 w hali wi-
dowiskowo-sportowej OSiR 
w Inowrocławiu odbędzie się 
pożegnalny mecz koszykarski 
Krzysztofa Szubargi. 
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SUKCES JULKI
Julia Oczachowska (ITT Go-
plania Inowrocław) zwycię-
żyła w Gdańsku w Ogólnopol-
skim Turnieju Klasyfikacyj-
nym Super Seria Kobiet. 

Zawody zostały rozegrane w ra-
mach cyklu LOTOS PZT Polish 
Tour – Narodowy Puchar Pol-
ski. Zmagania rozegrano 
na kortach Gdańskiej Akademii 
tenisowej.   

Julia Oczachowska zaj-
muje jedenaste miejsce w ran-
kingu Polskiego Związku Teni-
sowego. W turnieju była rozsta-
wiona z jedynką.            

Miała wolny los w pierw-
szej rundzie. W następnych po-
konała kolejno Walerię Dara-
shuk (KT Break Warszawa) 6:3, 
6:4, Darię Górską (Tenis Ko-
zerki) 6:4, 6:1, Anastazję Bo-
zovą (AZS Łódź) 6:0, 7:6 (4) 
i Aleksandrę Wierzbowską (KS 
Dragon-Tennis Team-Pro Kra-
ków) 3:0 i krecz rywalki. 

W grze podwójnej Ocza-
chowska i Marcelina Kotylak 
(Legia Tenis Warszawa) prze-
grały z Darashuk i Wierzbow-
ską 0:6, 1:6. Rywalki później 
sięgnęły po główne trofeum.                    
(DM)
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Trzecia liga (grupa 2) 
Unia Janikowo - Kluczevia 
Stargard 3:1, Jędrzej Kujawa, 
Przemysław Kędziora, Damian 
Ciechanowski - Michał Magnu-
ski, Stolem Gniewino - Zawisza 
Bydgoszcz 1:1, Bałtyk Koszalin 
- Olimpia Grudziądz 0:2, Świt 
Skolwin - Bałtyk Gdynia 0:0, 
KP Starogard Gdański - Jarota 
Jarocin 1:3, Polonia Środa Wiel-
kopolska - Sokół Kleczew 1:1, 
Pogoń Nowe Skalmierzyce - 
Kotwica Kołobrzeg 0:2, Błę-
kitni Stargard - Pogoń II Szcze-
cin 2:1. Prowadzi Olimpia - 70 
punktów, a druga jest Kotwica 
- 66. Unia J. awansowała 
na czwarte miejsce - 50.  

Czwarta liga 
Pogoń Mogilno - Unia Gniew-
kowo 1:1, Tomasz Prejs - Łukasz 
Cięgotura, Budowlany KS Byd-
goszcz - Cuiavia Inowrocław 
1:1, Patryk Kozłowski - Wiktor 
Majchrzak, Notecianka Pakość 
- Unia Solec Kujawski 1:5, Łu-

kasz Gryglewicz - Wiaczesław 
Riabov, Łukasz Nowak, Maciej 
Słupecki, Krzysztof Szal, Szy-
mon Babiarz, Orlęta Aleksan-
drów Kujawski - Chełminianka 
Chełmno 6:0, Start Eco-Pol 
Pruszcz - Pomorzanin Toruń 
3:2, Lider Włocławek - Sparta 
Brodnica 0:4, Sportis SFC 
Łochowo - Włocłavia Włocła-
wek 1:2, Chemik Moderator 

Bydgoszcz - Wda Świecie 2:1, 
Kujawianka Izbica Kujawska - 
Lech Rypin 4:0. W tabeli pro-
wadzi Unia Solec Kuj. 66 pkt. 
Notecianka jest dziesiąta 37, 
Cuiavia dwunasta 30, a Unia G. 
zajmuje piętnastą lokatę 24. 

Piąta liga (grupa 2) 
Gopło Kruszwica - Kujawiak In-
stalnova Kruszyn 2:5, Mikołaj 

Myśliwy, Michał Kruszczyński 
- Norbert Karasiewicz, Konrad 
Błaszczyk, Witalij Michajli-
czenko, Dawid Ormiński, Lu-
cjan Jaroszewski, Piast Koło-
dziejewo - Łokietek Brześć Ku-
jawski 1:1, Damian Łozowicz - 
Szymon Bołkowiec, Noteć Ła-
biszyn - Wisła Dobrzyń n/Wisłą 
4:2, Mień Lipno - Polcalc Lubie-
nianka Lubień Kujawski 3:2, 

Zdrój Ciechocinek - Sadownik 
Waganiec 0:1, GKS Baruchowo 
- Pogoń II Mogilno 2:1, Kujawiak 
Kowal - Tłuchowia Tłuchowo 
0:1. Noteć Inowrocław wycofała 
się z rozgrywek po rundzie je-
siennej. Liderem jest Tłuchowia 
65. Piast jest siódmy 36, a Gopło 
spadło na ósmą lokatę 35.   

A klasa (grupa 2) 
Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia - 
LZS Kościelec 5:2, Damian Ste-
fański 2, Michał Wołczyk 2, Artur 
Zaborowski - Krzysztof Głogow-
ski, Piotr Sypniewski, Kujawy 
Markowice - Mikrus Szadłowice 
0:0, Zootechnik Kołuda Wielka - 
Noteć Gębice 1:0, Leszek Wisz, 
Piast Złotniki Kujawskie - Gopla-
nia Inowrocław 1:12, Marek Ba-
ranowski - Szymon Sobczak 3, 
Łukasz Bartoszkiewicz 2, Kry-
stian Makowiecki 2, Arkadiusz 
Makowiecki 2, Hubert Jabłoński, 
Adam Rychłowski, Łukasz Pacz-
kowski, AF Brzoza - Spójnia 
Białe Błota 2:2, Szubinianka SISU 
Szubin - Dąb BOSiR Barcin 5:0, 
Pałuczanka Żnin - Zagłębie Pie-
chcin 1:0. W tabeli prowadzi No-
teć 52, a drugi jest Zootechnik 50.  

B klasa (grupa 4) 
Cukrownik Tuczno - KS Ino-
Term Brzoza 2:0, Marcin Dą-

browa, Tyberiusz Głogowski, 
Orłowianka Orłowo - Unia II 
Gniewkowo 3:2, Tomasz Grzy-
bowski 2, Kamil Ugorski - Mar-
cin Zakrzewski, Patryk Za- 
jączkowski, LZS Grochowiska 
Księże - Czarni Wierzchosła-
wice 1:3, Janusz Judek - Kamil 
Brzustowicz 2, Sławomir 
Strzelczyk, Sparta Janowiec 
Wlkp. - LZS Jadowniki 5:3, No-
teć II Łabiszyn - Snajper Ro-
gowo 4:0, Olimpia Dąbrowa - 
Burza Tribo Nowa Wieś Wielka 
5:2. Nowym liderem jest Cu-
krownik 37 pkt., który wyprze-
dził Brzozę 35. 

B klasa (grupa 5) 
Kujawy Kozy - Unia II Janikowo 
1:3, Jakub Babaczyk - Oliwier 
Lenc, Przemysław Nowak, Pa-
tryk Nowicki, Iskra Sikorowo - 
Kolorowi Krusza Zamkowa 0:5, 
Robert Baranek 3, Wiktor To-
maszewski, Mateusz Sibora, 
Kujawiak Sukowy - Fregata Po-
lanowice 2:0, Adrian Budny 
Hubert Burdziński, KP Jeziora 
Wielkie - Unia Leszcze 3:2, No-
teć II Gębice - Tarant Wójcin 1:3, 
Promień Szczepanowo - Kuja-
wianka Strzelno 1:12. Na czele 
jest Tarant 40 pkt. Drugie miej-
sce zajmuje Kujawianka 38.  
(DM)                                                                                                                          

NA BOISKACH PIŁKARSKICH W REGIONIE
Piłkarze z regionu rozegrali 
ligowe mecze. Z trzech punk-
tów cieszyli się gracze Unii Ja-
nikowo, Goplanii Inowrocław 
czy Cukrownika Tuczno. Re-
misy zanotowali Cuiavia Ino-
wrocław i Unia Gniewkowo.
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