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Zainteresowanie młodych osób kulturą 
i historią Powiatu Inowrocławskiego 
nie jest łatwym zadaniem. Jednak 
czynny udział w drugiej edycji akcji 
„Ożywiamy obrazy” wydaje się trafny. 

- Pomysł zaangażowania naszej 
młodzieży do akcji to świetny pomysł, 
który na pewno zaowocuje. Nie tylko 
dziewczęta i chłopcy odtwarzający 
znane postaci zainteresują się osobami 
pojawiającymi się w tej swoistej „in-
scenizacji”, ale też ich znajomi oraz 
mieszkańcy, turyści czy kuracjusze, 
którzy będą przechodzili obok mu-
zeum. Ta wystawa to wspaniała lekcja 
historii i patriotyzmu – mówi Starosta 
Inowrocławski Wiesława Pawłowska, 
która patronuje wydarzeniu. 

Ubiegłoroczna edycja, kiedy 
młodzież wcieliła się w postaci 
uwiecznione na obrazach znajdują-
cych się w zbiorach powiatowej in-
stytucji kultury, wywołała olbrzymie 
zainteresowanie. 

- Wielkie obrazy rozwieszone 
na parkanie muzeum budziły zacie-
kawienie. Mnóstwo ludzi, zarówno 
mieszkańców jak i choćby kuracju-
szy, zaglądało do nas dopytując się 
o szczegóły, a przy okazji zwiedzając 
inne wystawy – przyznaje Marcin 
Woźniak, dyrektor powiatowego 
muzeum. 

Teraz zapewne też tak będzie, 
choć tym razem „ożywiane” będą 
nie obrazy, ale znani ludzie mieszka-
jący lub związani z Powiatem Ino-
wrocławskim. Wyeksponowane zo-
staną także muzealne zbiory zwią-
zane z tymi postaciami. Partnerem 
w projekcie jest Młodzieżowy Dom 
Kultury. 

Będzie można zobaczyć nie tylko 
tak oczywiste persony jak generała 
Władysława Sikorskiego, księcia Kazi-
mierza Kujawskiego, Papuszę, biskupa 
Antoniego Laubitza czy Królową Ja-
dwigę, ale też Napoleona Bonapar-

tego, Karla von Oeynhausena, pielę-
gniarkę i opiekunkę powstańców wiel-
kopolskich Bogusławę Zagórską oraz 

siostry Helenę i Zosię Skomorowskie, 
córki właściciela ówczesnej „Willi 
Ino”, a obecnej siedziby muzeum. 

Wystawa „Ożywiamy obrazy II” 
zostanie otwarta w sobotę, 11 czerwca 
o godz. 13 w muzealnym ogrodzie. 
Wpisuje się ona w cykl wielu imprez, 
które nazwano „Aktywny czerwiec 
w Powiatowym Muzeum”. 

Dziś o 17 , w ramach „Aktywnego 
weekendu ze sztuką” zaplanowano wer-
nisaż wystawy pn. „Tydzień ze sztuką. 
Regionalni artyści prezentują’’, podczas 
której będzie można kupić prace. 

Jutro w muzeum mnóstwo atrak-
cji z okazji Dnia Dziecka. Od godz. 10 za-
planowano warsztaty z wykonywania 
kolażu, występy młodzieży z MDK, ma-
lowanie buziek, warsztaty komiksowe 
oraz fotograficzne (obowiązują zapisy 
pod nr. tel. 523-575-873), rysunkowe 
i pokaz tańca szkoły UKS Dance Life. 

W niedzielę od godz. 10 warsztaty 
historyczne „Spotkanie z Wojem” (za-
pisy pod ww. nr. tel.), artystyczne, po-
kazy, malowanie na żywo przy dźwię-
kach muzyki, wykład „Sztuka na co 
dzień i od święta”, który wygłosi kry-
tyk sztuki Jerzy Brukwicki, a na zakoń-
czenie ok. godz. 16 na dziedzińcu mu-
zealnym koncert zespołu Flow. 

ŻYWA LEKCJA PATRIOTYZMU

FO
T.

 S
TA

RO
ST

W
O

 P
O

W
IA

TO
W

E

Za tydzień parkany powiatowego muzeum będą ponownie przyciągały wzrok 
wszystkich przechodniów. Tym razem młodzi ludzie wcielili się w znamienitych 
mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego lub osoby, które były z nim związane.

REKLAMA 0010468094

hanna.szoszorowska@polskapress.pl

REKLAMA 0010525200

LOGISTIC
WYWÓZ ODPADÓW
TRANSPORT HDS, ROZBIÓRKI
WYNAJEM KONTENERÓW

WWW.PUHMAXICAR.PL
MAXICAR@INTERIA.COM

604-90-11-43

REKLAMA 0010523275

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

REKLAMA 0010526354

NOTEĆ FABRYKA MASZYN 
I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, 

ODLEWNIA ŻELIWA
UL. FABRYCZNA 4, PAKOŚĆ

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
* mechanik urządzeń * operator maszyn CNC 

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

CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@notec.com.pl
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Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy dla Dziewcząt 
w Kruszwicy od środy ma 
dwie nowe, świetnie wyposa-
żone sale. Otwierała je Staro-
sta Inowrocławski Wiesława 
Pawłowska. 

Pierwszą jest Sala Świata, której 
powstanie było możliwe dzięki 
dofinansowaniu jakie Powiat 
Inowrocławski pozyskał w ra-
mach rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruk-
tury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie techno-
logii informacyjno-komunika-
cyjnych na lata 2020-2024 „Ak-
tywna tablica” w roku 2021. 

Dla działającej w MOW 
Specjalnej Branżowej Szkoły 
I Stopnia zakupiono pomoce 

m.in. projektor przestrzenny, 
dwie kurtyny światłowodowe, 
dwie kolumny wodne, lustro 
logopedyczne i 5 programów 
multimedialnych. 

- Pomoce pozwolą 
na urozmaicenie lekcji 
uczniom ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, będą 
służyć wyrównywaniu deficy-
tów rozwojowych, pozwolą za-
poznać z nowoczesną techno-
logią informacyjno-komunika-
cyjną, umożliwią korzystanie 
z najnowszych cyfrowych roz-
wiązań edukacyjnych. Ułatwią 
kontakt z różnymi zjawiskami 
i doznaniami za pomocą 
wszystkich zmysłów, co po-
zwoli na łagodzenie zaburzeń 
integracji sensorycznej – mówi 
Starosta Wiesława Pawłowska. 

Całkowita wartość zadania 
to 57.637 zł, w tym dofinanso-
wanie - 46.110 zł oraz wkład 
własny Powiatu Inowrocław-
skiego 11.527 zł. 

Drugą, uruchomioną 
w krusz wickim MOW w Dniu 
Dziecka, była sala edukacyjna 
wzbogacona o nowe pomo - 
ce dydaktyczne do zajęć z fi-
zyki, chemii, biologii oraz geo-
grafii.  

Zostały one zakupione ze 
środków rezerwy subwencji 
oświatowej. Placówka otrzy-
mała również dodatkowe wy-
posażenie i sprzęt dzięki środ-
kom pozyskanym w ramach 
programu „Laboratoria przy-
szłości”. Wartość pomocy dla 
powiatowej placówki to po-
nad 62 tys. zł.

DWIE NOWE SALE 
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PREZENTY DLA MILUSIŃSKICH 

W środę z okazji Dnia Dziecka 
placówki opiekuńczo-wycho-

wawcze administrowane 
przez Powiat Inowrocławski 
odwiedzili członek Zarządu 
Powiatu Włodzimierz Figas 

i dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Alicja 

Aleksander. Oczywiście, 
mieli ręce pełne paczek z pre-
zentami, które bardzo ucie-

szyły dzieci. 
 

DZIŚ RAJD NOCNY! 

Zapraszamy dziś o godz. 
20.00 na leśną wyprawę. 

Trasa II Nocnego Rajdu Pie-
szego będzie wiodła lasami 
gniewkowskimi. Trasa wy-
nosi 9 kilometrów, a uczest-
nikom przypominamy o ko-
nieczności zabrania latarek 

oraz kiełbasek, bo po rajdzie 
zaplanowane jest ognisko. 

Rajd odbędzie się w ramach 
tegorocznej kampanii Ak-

tywny Powiat Inowrocław-
ski. Start: Gniewkowo,  

ul. Cmentarna - leśniczówka 
Podlesie. 

 
O POLITYCE TERYTORIALNEJ 

Starosta Wiesława Pawłow-
ska spotkała się kilka dni 

temu z burmistrzami i wój-
tami. Tematem spotkania 
była Polityka Terytorialna 

Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2021-2027, 

w ramach której powiat 
i gminy będą realizowały in-

westycje finansowane z środ-
ków europejskich.

                          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. 

Zgodnie z tradycją III Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. Królowej Jadwigi  
w Inowrocławiu, jak co 
roku, odbyły się wybory 
Królowej Jadwigi wśród 
uczniów klas drugich. 

- Zadaniem konkursowym 
było przedstawienie kandy-
datki na królową i jej damy 
dworu. Wszystkie klasy drugie 
wykazały się kreatywnością 
i pomysłowością. Rywalizacja 
była bardzo wyrównana - in-

formuje społeczność szkoły. 
Klasa 2 b: Królowa - Martyna 
Chwalisz, dwórki - Julia Kowal-
ska i Wiktoria Łuczka. Klasa 2e: 
Królowa - Wiktoria Starobrat, 
Dwórki - Anna Sobczak i Jowita 
Frankowska.
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Stanominie świętowała 
w miniony weekend 100-le-
cie istnienia. W uroczystych 
obchodach wzięła udział Sta-
rosta Wiesława Pawłowska. 

Święto rozpoczęła msza święta 
w kościele w Brudni. Następnie 
przy remizie strażackiej w Stano-
minie odsłonięto pamiątkową ta-
blicę, którą poświęcił proboszcz 
ksiądz Szymon Pawłowski. 

- Podniosłą atmosferę i wy-
jątkowo uroczysty charakter 
nadała obecność zgromadzo-

nych pocztów sztandarowych 
zaproszonych jednostek OSP 
i doskonała orkiestra dęta z Wa-
gańca – informują strażacy. 

Podczas święta specjalne 
odznaczenie otrzymał sztandar 
OSP w Stanominie. Uhonoro-
wano także medalami wszyst-
kich zasłużonych strażaków. 

OSP Stanomin jest jedną 
z najbardziej aktywnych 
ochotniczych jednostek stra-
żackich w Powiecie Inowro-
cławskim. Jej druhowie regu-
larnie uczestniczą w akcjach 
w całym regionie.

STO LAT STRAŻAKÓW 
ZE STANOMINA
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„Przyroda Powiatu Inowro-
cławskiego” to nazwa kon-
kursu, do którego zapra-
szamy wszystkich miłośni-
ków fotografowania. 

Tematyka konkursu dotyczy 
przyrody i krajobrazu Powiatu 
Inowrocławskiego. Na zdjęcia 
organizatorzy czekają do  
30 sierpnia. 

Szczegółowe informacje 
można otrzymać pod nr. tel. 52 
35 92 321, 52 35 92 323 oraz ma-
ilowo: promocja@inowroc-
law.powiat.pl 

Patronat nad konkursem 
sprawuje Starosta Inowro-
cławski Wiesława Pawłowska. 

Regulamin konkursu 
można znaleźć na stronie BIP 
Powiatu Inowrocławskiego.
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Jedna z nagrodzonych prac w ubiegłorocznym konkursie  
– „Aleja robinii akacjowych” Anny Adamczyk

FOTOGRAFICZNY 
KONKURS
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Rada Powiatu Inowrocław-
skiego ponownie obrado-
wała stacjonarnie tydzień 
temu. Było to drugie spo-
tkanie radnych „na żywo” 
od marca 2020 r. 

Początek sesji zdominowały 
wprawdzie sprawy finan-
sowe i  konieczność zmian 
w budżecie na 2022 rok, ale 
później na  plan pierwszy 
wysunęły się kwestie pomo-
cy społecznej. 

Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzi-
nie w  Inowrocławiu Alicja 
Aleksander przedstawiła 
radnym szczegółowe in-
formacje dotyczące in-
frastruktury, kadry, or-
ganizacji pozarządowych 
i  nakładów finansowych 

na  zadania pomocy spo-
łecznej oraz prognozy 
na następny rok. 

Przyjęto też sprawozda-
nie za  2021 rok z  realizacji 
„Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
Powiatu Inowrocławskiego 

na  lata 2021-2027”. Chodzi 
o  działania dotyczące: nie-
pełnosprawności, przemocy 
w rodzinie, dziecka i rodzi-
ny, bezrobocia oraz eduka-
cji. 

W  dalszej części sesji 
rajcy pochylili się nad spra-

wami zatrudnienia i  akty-
wizacji rynku pracy. Reali-
zację zadań w tym obszarze 
w  2021 roku przybliżył dy-
rektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Przemysław Stefań-
ski. Z  jego sprawozdania 
wynika, że  na  koniec 2021 
roku w  naszym powiecie 
bez pracy pozostawały 6874 
osoby, w  tym 1033 z  pra-
wem do  zasiłku. Zareje-
strowanych bezrobotnych 
kobiet było 3952. Stopa bez-
robocia wynosiła na koniec 
roku 11,7% i w porównaniu 
z  rokiem poprzednim zma-
lała o 666 osób.

Przyjęto też sprawozda-
nie Zarządu Dróg Powiato-
wych z realizacji zimowego 
utrzymania dróg powiato-
wych w sezonie 2021/2022. 
Podlegało mu blisko 500 
km dróg zamiejskich i  po-

nad 40 km dróg miejskich 
w  Inowrocławiu, Janiko-
wie, Kruszwicy i  Pakości. 
Minionej zimy na  drogi 
wysypano 134 tony soli, 
wylano 2  717 m3 solanki, 
a  pracujące na  drogach 
maszyny zużyły blisko 21 
tysięcy litrów paliwa. Za-
rząd Dróg Powiatowych 
poniósł w  związku z  zi-
mowym utrzymaniem dróg 
koszty w  wysokości blisko 
765 tysięcy złotych. 

Radni zajęli się też spra-
wami dotyczącymi gospo-
darki nieruchomościami. 

Na  zakończenie Starosta 
Inowrocławski Wiesława 
Pawłowska i  Przewodni-
czący Rady Powiatu Ma-
rek Mieszko Gerus złożyli 
wszystkim obecnym życze-
nia z okazji przypadającego 
w  dniu obrad Dnia Samo-

rządu Terytorialnego oraz 
Dnia Pracownika Samorzą-
dowego. 

- Ten dzień to święto sa-
morządu. Dziękuję za  ak-
tywność, zaangażowanie
i gotowość do współpracy.
Wiem, że  Państwa działa-
niom zawsze towarzyszy 
troska o  rozwój naszych 
małych ojczyzn. Wszyst-
kim, którzy współtworzą
samorząd i  pracują dla do-
bra lokalnej społeczności 
– pracownikom starostwa,
jednostek organizacyjnych,
radnym oraz naszym kole-
żankom i  kolegom z  gmin
na terenie Powiatu Inowro-
cławskiego pragnę złożyć 
najserdeczniejsze życze-
nia zdrowia i  pomyślności
w realizacji zadań zawodo-
wych - powiedziała staro-
sta. 

Seniorzy sprawni i aktywni!
Powiat Inowrocławski 
przystąpił po raz kolej-
ny do realizacji „Pro-
gramu zapobiegania 
upadkom dla seniorów 
w województwie kujaw-
sko-pomorskim”, który 
skierowany jest do osób 
w wieku od 60. roku 
życia. 

Z  uwagi na  duże zain-
teresowanie udziałem 
w  ubiegłym roku, po-
dwojona została dekla-
rowana liczba uczest-
ników w  tym roku.  
Powiat Inowrocławski 
zamierza objąć progra-
mem 90 osób. Zajęcia 
prowadzone będą w  go-
dzinach popołudnio-
wych, dwa razy w  ty-
godniu po  45 minut, 
od września. 

Obejmą ćwiczenia 
sprawności krążeniowo-
-oddechowej (wydolno-
ściowe lub aerobowe), 

siły mięśniowej czy gib-
kości.

Zapraszamy osoby za-
interesowane do  zgła-
szania się poprzez wy-
pełnienie deklaracji  
i  dostarczenie pocztą tra-
dycyjną na  adres: Staro-
stwo Powiatowe w  Ino-
wrocławiu, ul. Mątewska 
17, 88-100 Inowrocław, 
e-mailem (edukacja@
inowroclaw.pow iat.pl) 
lub osobiście w  Wydziale 
Edukacji, Sportu i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego 
w  Inowrocławiu, ul. Mą-
tewska 17.

Zgłoszenia osób zain-
teresowanych przyjmo-
wane będą od  6 do  30 
czerwca. Szczegółowe 
informacje pod nr. tel. 
52  359 23 34 lub 52  359 
23 29, w godzinach 7.30-
15.30. O  zakwalifiko-
waniu się do  programu 
decyduje kolejność zgło-
szeń.

Więcej na stronie inter-
netowej Powiatu.

Poznaj Powiat. Bądź aktywny

Tajemnicze znaki na murach w Gniewkowie 
Jednym z bohaterów 
władających dziecięcą 
wyobraźnią był Pan 
Samochodzik poszukują-
cy skarbu templariuszy. 
Bohater książek Zbignie-
wa Nienackiego i filmu z 
tytułową rolą Stanisława 
Mikulskiego posiadał 
notes, zeszyt zawierający 
m.in. spis tajnych znaków 
wskazujących drogę do 
legendarnego skarbu. 
Rysunki krzyży, kopert, 
strzałek przybliżać miały 
do wielkiego odkry-
cia. Może pozwoliłyby 
odkryć skarb w Gniew-
kowie?

Bogactwo podobnych zna-
ków odnaleźć można bo-
wiem na murach wznie-
sionego w XIV-XV wieku 
kościoła pw. św. św. Kon-
stancji i Mikołaja. Uważny 
poszukiwacz zidentyfikuje 
je szczególnie na wschod-
niej i południowej ze-
wnętrznej ścianie gotyckiej 
świątyni. 

Wyrytym w cegłach krzy-
żom łacińskim i greckim, 
zdwojonym i św. Andrzeja, 
rysunkom karawaki, 8-ra-
miennej gwiazdy i koperty 
towarzyszą napisy. Nie-
które układają się w daty: 
1552, 1656, 1881, 1908, 1934, 
1939,1984 oraz imiona Ada-
mus, Albert, Joachimus, 

inicjały TJ, WG, AM, RŁ. Są 
to chyba najstarsze świa-
dectwa umiejętności pisa-
nia, staropolskiego skryba-
nia dawnych gniewkowian. 
Te najstarsze inskrypcje 
związane są z cmenta-
rzem otaczającym kościół. 
To swoiste mikroepitafia 
przekazujące do naszych 
czasów imiona dawnych 
mieszkańców Gniewkowa. 
Napisy z XIX i XX w. to zna-
ki z kategorii „tu byłem”. 
Najwięcej z nich pochodzi 
z lat 1947-1986 i wydrapa-
ne zostały przez oczekujące 
lekcji religii gniewkowskie 
dzieciaki.

Jednak najliczniejszą gru-
pę znaków na murach fary 
stanowią miseczkowate 
dołki, nawiercone w gotyc-
kich cegłach. Andrzej Mietz, 
wybitny badacz dawnych 
inskrypcji, naliczył ich 901. 
Czego są pozostałością?  

Od miejscowych można 
usłyszeć, że to ślady wybi-
te przez kule szwedzkich 
muszkietów lub II-wojen-
nych karabinów. Dawniej 

uważano również, że to 
ślady zachowań pokutnych 
(dołki miały być „wierco-
ne” tą częścią ciała, która 
przywiodła do grzechu) 
lub ostrzenia broni przez 
rycerzy zmierzających pod 
Grunwald. 

Dzisiejsza nauka nie roz-
strzygnęła sporu, jakich 
praktyk śladem są dołki 
w cegłach. Zdania są podzie-
lone między zwolenników 
upatrujących w dołkach 
śladów niecenia z użyciem 
świdra ogniowego „nowego, 
świętego ognia”. Zwyczaj 
wygaszania domowych pa-
lenisk i przynoszenia nowe-
go światła wiązał się przede 
wszystkim ze świętami 
Wielkiej Nocy. 

W niedalekich Więcławi-
cach Oskar Kolberg w XIX 
w. zanotował: „Na św. Waw-
rzyńca (10 sierpnia) ognie 
nowe rozniecają w niektó-
rych chałupach. Biorą na 
ten cel kij olszowy, albo 
laskowy, albo osikowy i trą 
o bont lub belkę w stodole, 
dopóki nie wydobędą ognia.  

Zapalają nim zaraz paku-
ły, ogień ten prędko wno-
szą do chałupy i niecą nim 
drzewo lub słomę na komi-
nie, zagasiwszy poprzednio
dawniejszy (stary ogień) je-
śli go zastali”. 

Druga grupa badaczy
w dołkach widzi ślady
pozyskiwania ceglane-
go proszku, uświęconego
leku mającego nieść ratu-
nek w czasach epidemii.
Jak straszne były dawne
zarazy, świadczą dane
statystyczne dotyczące
epidemii cholery, która
nawiedzała miasto w wie-
ku XIX (w 1849 r. spośród
1350 mieszkańców zmarło
146, w 1853 r. - 43, w 1873 r.  
na mieszkańców 1774 - 
zmarło 181). A być może
dołki powstawały i dla po-
zyskania świętego nowego
ognia, i dla pozyskania le-
karstwa? 

Mimo trwających już od 
100 lat badań pytanie po-
zostaje bez stuprocentowej
odpowiedzi!

Kluczem do odnalezienia 
skarbu przez Pana Samo-
chodzika okazały się słowa
św. Mateusza: „Tam skarb
twój, gdzie serce twoje”.
Gotycki kościół w Gniew-
kowie to prawdziwy skarb, 
wyjątkowy zabytek, swoista
kronika pełna znaków, śla-
dów po dawnych mieszkań-
cach miasteczka z wielką hi-
storią. Warto go odwiedzić
przy okazji turystycznych
wojaży.

Obrady powiatowego samorządu
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GMINA INOWROCŁAW www.gminainowroclaw.eu

W sobotę, 28 maja br. ro-
zegrano pierwszy półfinał 
Sołtysiady Gminy Ino-
wrocław. Deszczowa aura 
spowodowała, że impreza 
nie odbyła się w plenerze, 
a na sali gimnastycznej 
w Żalinowie.

Do  rywalizacji przystąpiło 
siedem  sołectw: Batkowo, 
Krusza Duchowna i  Zam-
kowa, Łojewo, Miechowi-
ce, Piotrkowice, Tupadły 
oraz Żalinowo. Ich przed-
stawiciele, podczas roz-
grywania poszczególnych 
konkurencji, wykazywali 
się szybkością, refleksem, 

pomysłowością, a  także 
wiedzą historyczną i  geo-
graficzną obejmującą Gmi-
nę Inowrocław. Oceniane 
były też umiejętności ku-
linarne; każda z  drużyn, 
w  ramach konkursu, przy-
gotowała wcześniej ciasto 
drożdżowe, które wyzna-
czona na okoliczność Sołty-
siady komisja degustowała 
i punktowała.

Sportowa walka pomię-
dzy drużynami utrzymy-
wała się na  wysokim po-
ziomie, a  szala wygranej 
przechylała się z  każdą 
kolejną konkurencją. Za-
wodnicy mierzyli się z be-
retem, który nie zawsze 
frunął w  odpowiednim 
kierunku, spadającymi 
z  deski cebulami, czy za-
wrotami głowy po  dzie-
sięciokrotnym okrążeniu 
pachołka.

Wysiłek i  ogromne emo-
cje skutecznie rozgrzały 
chłodne popołudnie, a  po-
dana na  zakończenie gro-
chówka smakowała bardziej 
niż zwykle.

W sprawiedliwym współ- 
zawodnictwie wygrali naj-
lepsi, a nagrody wraz z dy-
plomami na  ręce uczestni-
ków przekazali: Gospodarz 
spotkania - Tadeusz Kac-

przak - Wójt Gminy Inowro-
cław, Magdalena Dąbrowska 
- Zastępca Wójta i  Grażyna 
Zaręba - Sekretarz Gminy.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, zarówno za-
wodnikom, jak i  ich kibi-
com za  zaangażowanie 
i rewelacyjną atmosferę.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA I PÓŁFINAŁU 
SOŁTYSIADY GMINY INOWROCŁAW: 

1.  Sołectwo Krusza Duchowna i Zamkowa 
- 66 + 1 pkt.

2. Sołectwo Żalinowo - 66 + 0 pkt.
3. Sołectwo Miechowice - 65 pkt.
4. Sołectwo Łojewo - 61 pkt.
5. Sołectwo Tupadły - 53 pkt.
6. Sołectwo Piotrkowice - 52 pkt.
7. Sołectwo Batkowo - 49 pkt.

Dwa najlepiej punktujące 
sołectwa Krusza Duchowna 
i  Zamkowa oraz Żalinowo 
awansowały do  finału Soł-
tysiady.

Przypominamy, że  drugi 
turniej półfinałowy odbę-
dzie się 4 czerwca w Pławi-
nie (początek o 16.00), trze-
ci zaś 11 czerwca na boisku 
sportowym w  Trzaskach. 
Wielki finał Sołtysiady Gmi-
ny Inowrocław rozegrany 
zostanie 20 sierpnia br. 
w  Pławinie podczas Doży-
nek Gminnych.

W Muzeum 
Etnograficznym im. 
Marii Znamierowskiej-
Prüfferowej w Toruniu 
zostały podpisane 
umowy z zakresu 
„Inwestycji w obiekty 
pełniące funkcje 
kulturalne”, w ramach 
działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich”, 
objętego Programem 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata  
2014-2020.

Pośród wniosków, na  które 
przyznano pomoc finanso-
wą, znalazły się dwie opera-
cje zgłoszone przez Gminę 
Inowrocław.

Pierwsza, w  ramach in-
westycji w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne, z kwotą 
dofinansowania w wysoko-
ści 212 402 zł, dotyczy roz-
budowy świetlicy wiejskiej 
w  Miechowicach. Druga, 
w  ramach rozwoju ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej lub kultural-
nej „Leader”, wiąże się się 
z  budową infrastruktu-
ry sportowo-rekreacyjnej 

w  Kruszy Zamkowej. Tu 
dofinansowanie wynosi  
301 583 zł.

W  uroczystości podpi-
sania umów udział wzię-
ła Magdalena Dąbrowska 
- Zastępca Wójta Gminy 
Inowrocław, natomiast go-
spodarzy spotkania repre-
zentowali: Zbigniew So-
snowski - Wicemarszałek 
Województwa, Elżbieta 
Piniewska - Przewodniczą-
ca Sejmiku, Aneta Jędrze-
jewska - Członek Zarządu 
Województwa oraz Elżbieta 
Siemiątkowska - Dyrektor 
Departamentu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

V Festiwal 
Matematyki

27 maja 2022 r. w Szko-
le Podstawowej im. 
Księdza Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Orłowie odbył się V 
Festiwal Matematyki. 
Impreza adresowana 
była dla uczniów szkół 
podstawowych.

Festiwal to  wspaniałe 
edukacyjne święto mate-
matyki, wieńczące roczne 
działania orłowskiej szko-
ły, w  której realizowana 
jest innowacja pedago-
giczna „Projekt Matema-
tyczny”.

Nieodłącznym walorem 
organizowanych Festiwali 
Matematyki, obok popu-
laryzowania innowacyj-
nych metod nauczania, 
jest ciągle powiększana 
baza pomocy dydaktycz-
nych wykorzystywanych 
w  projekcie i  na  lek-
cjach matematyki. Warto 
zaznaczyć, że  wszystkie 
gry tworzone są samo-
dzielnie, dzięki czemu 
uwzględniają możliwości 
rozwojowe dzieci, a także 

poziom ich spostrzegania 
uogólnionego i  abstrak-
cyjnego myślenia.

Festiwal Matematyki 
to  wydarzenie, w  któ-
rego organizację zaan-
gażowanych jest wiele 
osób i  instytucji. Zawsze 
zyskuje wsparcie ze stro-
ny Wójta Gminy Inowro-
cław, Tadeusza Kacprzaka 
i  pracowników urzędu. 
Szkołę chętnie wspierają 
sponsorzy, osoby prywat-
ne. Do  pracy przy orga-
nizacji festiwalu włączają 
się nauczyciele, pracow-
nicy szkoły i rodzice.

Tegoroczną edycję Fe-
stiwalu swoją obecno-
ścią zaszczycili m.in.: 
Agnieszka Molenda - 
Wizytator Kuratorium 
Oświaty w  Bydgoszczy, 
Magdalena Dąbrowska 
- Zastępca Wójta Gminy 
Inowrocław i  Grażyna 
Zaręba - Sekretarz Gminy 
Inowrocław. Na  zapro-
szenie pozytywnie odpo-
wiedziała także Aleksan-
dra Tabaczyńska, która 
była współorganizatorką 
pierwszych Festiwali Ma-
tematyki.

Wójt Gminy Inowrocław
informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwi-
gi 43, na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości oz. 
nr działki 88 obręb geodezyjny Cieślin, przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę jako ogródek przydomowy. 
Z wykazem również można zapoznać się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Inowrocław http://bip.gminainowroclaw.eu.

Gminne projekty dofinansowane
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Istnieje poważne 
niebezpieczeństwo, 
że za kilka miesięcy 
w niektórych polskich 
miastach kaloryfery mogą 
być chłodne.

Węgiel jest podstawo-
wym paliwem używanym 
w  branży ciepłowniczej. 
Rocznie Polska importu-
je ok. 9,6 mln ton węgla 
energetycznego, z  czego 8 
mln ton pochodzi z  Rosji. 
Na skutek rosyjskiej inwazji 
na  Ukrainę, nałożone zo-
stało embargo na zakup ro-
syjskiego węgla, co  z  kolei 
spowodowało ograniczenie 
jego dostaw i  drastyczny, 
bo  ponad 3-krotny wzrost 
kosztów zakupu. Maleje 
przy tym dostępność wę-
gla na  rynku krajowym, 
co  w  niedalekiej przyszło-
ści może skutkować ograni-
czeniami produkcji i  obni-
żeniem standardów dostaw 
energii w postaci obniżenia 
komfortu cieplnego miesz-
kań.

Produkcja ciepła z  pali-
wa węglowego obarczona 
jest opłatą za emisję do at-
mosfery dwutlenku węgla, 
powstającego w  procesie 
spalania. Cena emisji CO2, 
na  przełomie ostatniego 
roku, wzrosła ponad 4-krot-
nie.

Wraz ze wzrostem cen 
węgla i emisji CO2, konse-
kwentnie wzrasta cena do-
starczanego do  mieszkań-
ców Inowrocławia ciepła. 
Podwyżki cen ciepła syste-
mowego dla mieszkańców 
Inowrocławia sięgają już 
kilkudziesięciu procent, 
a  prawdopodobnie mogą 
być jeszcze wyższe w zależ-
ności od  rozwoju sytuacji 
globalnej.

W  obecnej sytuacji Za-
rząd Zakładu Energetyki 
Cieplnej w  Inowrocła-
wiu w  pełni monitoruje 
dynamicznie zmienia-
jący się rynek paliwowy 
i  dokłada wszelkich sta-
rań w  celu zapewnienia 
bezpieczeństwa energe-
tycznego mieszkańców 
Inowrocławia. Utrzymy-

wane przez ZEC zapa-
sy paliwa węglowego są 
zgodne z  wymaganiami 
Ustawy Prawo energetycz-
ne. Spółka na bazie podpi-
sanej wieloletniej umowy 

z  Polską Grupą Górniczą 
oraz umów dodatkowych 
z  innymi kontrahentami 
dokonuje zakupów paliwa 
węglowego. Prowadzo-
ne są również równolegle 

rozmowy z  podmiotami 
importującymi paliwo wę-
glowe z  Australii oraz Ko-
lumbii.

Powstałe uwarunkowa-
nia zewnętrzne zobowiązu-

ją nas do  poinformowania
mieszkańców o  zaistnia-
łej nadzwyczajnej sytu-
acji dla sektora ciepłowni-
czego, które znalazło się 
w  głębokim kryzysie. 
Jednocześnie pragniemy 
przekazać, że  czynimy 
wszelkie starania związane
z  transformacją systemu 
ciepłowniczego w  naszym
mieście, zmniejszeniem
wykorzystania paliwa wę-
glowego i  wzrostu udziału 
odnawialnych źródeł ener-
gii. Zważywszy na  oko-
liczności, zwracamy się 
do  Państwa z  apelem
o  racjonalne korzystanie
z energii cieplnej w zakre-
sie ogrzewania mieszkań
i  wykorzystania ciepłej
wody – apeluje do  miesz-
kańców Prezes Zarządu 
Energetyki Cieplnej, Piotr 
Pawlak.

Zwracamy się z  apelem
do rządu o wsparcie w za-
bezpieczeniu źródeł zastęp-
czych dostarczania węgla
i  miału węglowego, bo  ko-
lejny sezon grzewczy już
za cztery miesiące.

Kolejny brak  
rządowego wsparcia  

dla Inowrocławia
Po raz kolejny rząd 
postanowił, tym razem 
w ramach wsparcia 
Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych 
– edycja 2, nie uwzględ-
nić dwóch największych 
wniosków Miasta Inowro-
cławia, tj. budowy ulic 
wraz z niezbędną infra-
strukturą oraz moderni-
zacji basenu odkrytego. 

Miasto otrzymało wspar-
cie 5 mln zł, co  pozwoli 
jedynie na  wybudowanie 
trzech ulic osiedlowych. 
Natomiast wnioski na  65 
mln zł na budowę i remont 
dróg osiedlowych oraz 25 
mln zł na budowę Centrum 
Wodnej Rozrywki na  bazie 
basenu odkrytego zostały 
odrzucone.

W związku z tym Prezy-
dent Inowrocławia Ryszard 
Brejza wystąpił do  Sekre-
tarza Stanu w  Minister-
stwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Pawła 
Szefernakera z  pismem, 
w  którym wyraził swoje 
ubolewanie.

– Przykro mi, że  przy 
opinii ws. inowrocław-
skiego wniosku wyraża-
nej przez Pana Ministra, 
poszkodowani zostają 
mieszkańcy Inowrocławia, 
którzy zasługują na wspar-
cie na  równi z  miesz-
kańcami innych gmin.  
Pozwolę sobie przypo-
mnieć, że  rząd nie miał 
oporów przed udzieleniem 
wsparcia na  podobne 
do naszego obiekty w po-
przedniej edycji Progra-
mu 11 gminom w  Polsce, 
a  w  dniu ogłoszenia wy-
ników dowiedzieliśmy się, 
że 9 kolejnych gmin otrzy-

mało wsparcie na  tego 
typu „strategiczne inwe-
stycje” – czytamy w  liście 
Prezydenta Ryszarda Brej-
zy.

Ponadto, Rada Miej-
ska Inowrocławia wyra-
ziła stanowczy sprzeciw 
przeciwko traktowaniu 
mieszkańców Inowrocła-
wia jako obywateli gorszej  
kategorii i  na  swoim po-
siedzeniu w  dniu 31 maja 
br., pomimo braku apro-
baty radnych związanych 
z  Prawem i  Sprawie-
dliwością, przyjęła sta-
nowisko w  tej sprawie,  
które zostało przekazane 
do  Prezydenta RP, Pre-
miera RP, Marszałka Sejmu  
RP oraz Marszałka Senatu 
RP.

Pełna treść listu prezy-
denta i stanowiska radnych 
znajduje się na stronie in-
ternetowej www.inowroc-
law.pl.

Miasto przekaże pieniądze  
na wypoczynek dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta 
Inowrocławia ogłosił 
otwarty konkurs ofert 
w zakresie organizacji 
wypoczynku dzieci 
i młodzieży w 2022 
roku. Celem zadania jest 
zapewnienie 7-dnio-
wego wypoczynku 
w okresie wakacji let-
nich, w bieżącym roku, 
dzieciom i młodzieży 
w wieku od 6 do 24 
lat, zamieszkującym 
w Inowrocławiu. Wyso-
kość środków przewi-
dzianych na to zadanie 
wynosi 25 tys. zł.

Ofertę należy złożyć drogą 
elektroniczną za  pomocą 
generatora ofert Witkac.pl  
(dostępny na  stronie 
www.witkac.pl) oraz 
w  wersji papierowej, wy- 
generowanej z  syste-
mu. Warunki oraz wszel-
kie informacje na  temat 
konkursu dostępne są 
w  Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na  stro-
nie www.inowroclaw.pl  
w zakładce Dla Mieszkań-
ców/Organizacje pozarzą-
dowe/Otwarte konkursy 
ofert.

Wersję papierową na-
leży wysłać za  pomocą 
poczty na  adres: Urząd 
Miasta Inowrocławia, al. 
Ratuszowa 36, 88-100 
Inowrocław, lub złożyć 
osobiście w Urzędzie Mia-
sta Inowrocławia w  za-
mkniętej kopercie w  nie-
przekraczalnym terminie 
do  7 czerwca, do  godz. 

15.30 z  adnotacją: Kon-
kurs Ofert 2022 — wypo-
czynek dzieci i młodzieży 
w  okresie wakacji letnich 
2022 — Pełnomocnik ds. 
Współpracy z  Organiza-
cjami Pozarządowymi.

Datą złożenia ofer-
ty jest data dostarczenia 
do  Urzędu Miasta (dla 
wniosków składanych oso-
biście) lub data wpływu 
(dla wniosków wysyłanych 
pocztą). Oferty niekom-
pletne lub złożone po ter-
minie nie będą rozpatry-
wane.

Sytuacja energetyczna w Inowrocławiu
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GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

Dnia 26 maja 2022 
w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Jani-
kowie odbyły się warszta-
ty dla dzieci zorganizowa-
ne z okazji Dnia Mamy. 

Uczestnicy zajęć wykona-
li piękne koszulki dla mam 
oraz ramki i  liście z  ma-
kramy. Było dużo śmiechu, 
kreatywności oraz zaanga-
żowania.

Widowisko „Seniorzy Seniorom”
27 maja na scenie Miej-
sko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Janikowie 
gościliśmy Koło Seniora 
„Wrzos” z Zielonki oraz 
Klub Seniora „Złoty Wiek”
z Janikowa.

Seniorzy mieli okazję za-
prezentować swoje Kluby, 
zatańczyć, pośpiewać oraz 
przepłynąć się Statkiem „Ja-
nek”.

Wystawa pt. „Miraże Pana Mirosława”
W piątek, 27 maja w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Janikowie odby-
ła się wystawa naszego lo-
kalnego artysty Mirosława 
Wilka, który określa siebie 
skromnie jako „samouka”. 
Lecz jak na samouka 
posiada on zdecydowanie 
szeroką świadomość sztu-
ki dawnej i współczesnej.

Wystawę można oglądać 
do 20 czerwca 2022.

Warsztaty artystyczne 
dla dzieci
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REKLAMA 0010519178

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO 

PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE PAKOŚĆ
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze funkcjonuje w Gminie Pakość od kilku miesięcy, zauważyć można 
coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców. Zachęcamy do skorzystania z tego programu, ponieważ niesie on za sobą 
wiele korzyści, najważniejszą z nich jest poprawa jakości powietrza.

Program jest skierowany do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w takim budynku 
lokalu mieszkalnego z  wyodrębnioną księgą wieczystą. W  ramach przedsięwzięcia można dofinansować zakup 
i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Dzięki programowi można również uzyskać 
dofi nansowanie na wykonanie termomodernizacji domu. W Programie wyróżniamy 3 poziomy dofi nansowania, które zależą 
od wysokości uzyskiwanych dochodów. Warto również wspomnieć, iż od 25 stycznia 2022 r. zaszły zmiany w programie. 
Osoby wykazujące najniższy dochód, będą mogły starać się o zwrot aż do 90% dofi nansowania.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, a jego rozpatrzeniem zajmie 
się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pracownik gminy pomoże wypełnić wniosek 
oraz zebrać wszystkie potrzebne do  złożenia wniosku dokumenty. Więcej informacji uzyskają Państwo na  stronie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w Pakości,
nr tel. (52) 566-60-79. 

Program cieszy się ogromną popularnością, dlatego bardzo Państwa zachęcamy do skorzystania z dofi nansowania.

www.pakosc.pl GMINA PAKOŚĆ

Kiedy w Polsce został 
przywrócony samorząd 
terytorialny, ile obecnie 
w Polsce jest woje-
wództw, ilu radnych liczy 
rada Miejska w Pakości, 
ile trwa kadencja organu 
stanowiącego jednostki 
samorządu terytorial-
nego – to tylko niektóre 
pytania z jakimi musieli 

się zmierzyć uczniowie 
szkół z terenu naszej 
gminy podczas I gminne-
go konkursu wiedzy o sa-
morządzie terytorialnym 
im. Ryszarda Kuflewicza. 

30 maja w  sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w  Pa-
kości z  26 pytaniami zma-
gało się 11 uczniów. Ce-
lem konkursu było przede 

wszystkim upowszechnia-
nie wiedzy o  samorządzie 
terytorialnym, szerzenie 
idei społeczeństwa obywa-
telskiego oraz patriotyzmu 
lokalnego.

Najlepszą znajomością 
tematyki konkursu wyróż-
niła się Anna Kalczyńska 
z Zespołu Placówek Oświa-
towych z  Kościelca, która 
zajęła I  miejsce uzyskując 
20,5 pkt. II miejsce przy-
padło  Magdalenie Żabie 

ze Szkoły Podstawowej im. 
Ewarysta Estkowskiego, 
która uzyskała 16 pkt, na-
tomiast III miejsce wywal-
czyła Zuzanna Skrzyńska 
z Zespołu Placówek Oświa-
towych z  Kościelca uzy-
skując 15,5 pkt. 

Za  udział w  konkursie 
uczestnicy otrzymali na-
grody oraz statuetki, a lau-
reaci zostaną wyróżnieni 
podczas czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej. 

Gminny konkurs wiedzy o samorządzie

FOT. NADESŁANE

Gmina Pakość otrzyma 
10 000 000 złotych 
dofinansowania z dru-
giej edycji „Rządowego 
Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji 
Strategicznych” z po-
działem na realizację 
zadań: rozbudowa in-
frastruktury sportowo-
-rekreacyjne na terenie 

gminy Pakość w wyso-
kości 1 800 000,00 zł 
oraz poprawa dostęp-
ności komunikacyjnej 
miejscowości z terenu 
gminy Pakość poprzez 
przebudowę dróg 
gminnych w wysokości 
8 200 000,00 zł. 

O  szczegółach poinfor-
mujemy niebawem!

Kolejne 
dofinansowanie 

dla gminy
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ROZRYWKA

od  3 do 9 czerwca

 poniedziałek, 6 czerwca

05.10  Przysięga (652) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (32) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (100) - serial
09.35  Komisarz Alex (162) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (226) - serial
11.30  Leśniczówka (540) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Era przyrody (3) - dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (33) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (653) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (1) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (541) - serial
21.05  Klan Kennedych (1) - serial
22.00  07 zgłoś się (1) - serial
23.10  To jest Kongo - dokument
00.10  Przeprowadzka - film fabu-

larny, USA 2014, reż. Richard 
Loncraine, wyk. Morgan 
Freeman, Diane Keaton

01.45  Piękna para - film fabularny, 
Niemcy/Francja 2018, 
reż. Sven Taddicken, wyk. 
Maximilian Brückner, Luise 
Heyer, Florian Bartholomäi

03.25  Trzeci oficer (7) - serial
04.15  Notacje (989) - dokument
04.25  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (142) - serial
05.30  M jak miłość (1544) - serial
06.20  Życie według Świętego Jana 

Pawła II (5) - info
06.35  Życie według Świętego Jana 

Pawła II (6) - info
06.55  Rodzinka.pl (106) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie
11.10  Rodzinka.pl (259) - serial
11.45  Rodzinka.pl (260) - serial
12.25  Koło fortuny - rozrywka
13.10  Zranione ptaki (52) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (185) - serial
15.10  Echo serca (16) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (126) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (53) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2588) - serial
20.10  Lato w Grecji - film telewizyjny, 

Niemcy 2015, reż. Jorgo 
Papavassiliou

21.55  U Pana Boga za piecem 
- film fabularny, Polska 1998, 
reż. Jacek Bromski, wyk. Irina 
Lachina, Jan Wieczorkowski, 
Krzysztof Dzierma

23.45  O mnie się nie martw - serial
00.45  Zabicie świętego jelenia 

- film fabularny, Irlandia/
Wielka Brytania/USA 2017, 
reż. Yorgos Lanthimos, 
wyk. Barry G. Bernson, Herb 
Caillouet, Bill Camp

02.50  Wyścig z czasem 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Andrew Niccol, wyk. Justin 
Timberlake, Amanda Seyfried, 
Cillian Murphy

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (783) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (784) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (176) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1025) - serial
11.40  Gliniarze (247) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (900) - serial
14.40  Dlaczego ja? (946) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (530) - serial
17.40  Sekrety rodziny (236) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Assassin’s Creed 

- film fabularny, USA/Francja/
Wielka Brytania/Hongkong/
Tajwan/Malta/Hiszpania/
Kanada 2016, reż. Justin 
Kurzel, wyk. Michael 
Fassbender, Marion Cotillard, 
Jeremy Irons

22.25  Wyzwanie 
- film fabularny, Polska 2019, 
reż. Maciej Dutkiewicz, 
wyk. Katarzyna Dąbrowska, 
Eryk Lubos, Rafał Królikowski

00.55  Linia życia 
- film fabularny, USA/Kanada 
2017, reż. Niels Arden Oplev, 
wyk. Diego Luna, Elliot Page, 
Nina Dobrev

03.20  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.15  Uwaga! - info
05.30  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.55  Akademia ogrodnika - info
06.05  Ukryta prawda (1224) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.45  Ukryta prawda (1057) - serial
12.55  Tajemnice miłości (1) - serial
14.00  Ukryta prawda (1225) - serial
15.05  Ukryta prawda (1019) - serial
16.10  Ten moment (21) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1058) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3435) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Człowiek demolka 

- film fabularny, USA 1993, 
reż. Marco Brambilla, wyk. 
Sylvester Stallone, Wesley 
Snipes, Sandra Bullock

23.55  Przez Atlantyk - rozrywka
00.55  Co za tydzień - info
01.30  W garniturach (10) - serial
02.20  Uwaga! - info
02.35  Noc magii - rozrywka
03.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 5 czerwca

05.10  Klan (4010, 4011) - serial
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl - dokument
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.00  Weterynarze z sercem 
09.30  Doktor No - film fabularny, 

Wielka Brytania 1962, reż. 
Terence Young

11.25  Na krańce świata - Lednica 
2022 - dokument

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 (13) - info
13.15  Era przyrody (3) - dokument
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Tacy byliśmy (9) - dokument
14.55  Jutro należy do nas (25) - serial
15.50  Alternatywy 4 - serial
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Zieja (2) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Zieja (3) - serial
21.15  Sierżant - dokument
22.35  Przeprowadzka - film fabu-

larny, USA 2014, reż. Richard 
Loncraine, wyk. Morgan 
Freeman, Diane Keaton

00.15  Midway - film fabularny, 
USA/Chiny 2019, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Ed Skrein, 
Patrick Wilson, Luke Evans

02.40  Osaczona - film fabularny, 
Francja/Kanada/USA/Indie 
2016, reż. Farren Blackburn, 
wyk. Naomi Watts

04.15  Jaka to melodia? - rozrywka
04.55  Z pamięci- publicystyka
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2647) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2648) - serial
07.00  M jak miłość (1665) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.10  Smaki świata po iberyjsku - 

info
11.40  Program rozrywkowy 
12.50  Program rozrywkowy 
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 

(5) - rozrywka
16.15  Big Music Quiz - rozrywka
17.05  Lajk! - info
17.30  Rodzinka.pl (262) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.50  Na sygnale (382) - serial
19.25  Na sygnale (383) - serial
20.00  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Krew za krew 

- film fabularny, USA 2006, 
reż. David Von Ancken, 
wyk. Liam Neeson, Pierce 
Brosnan, Michael Wincott

23.00  Madame 
- film fabularny, Francja 2017, 
reż. Amanda Sthers, 
wyk. Toni Collette, Harvey 
Keitel, Rossy de Palma

00.45  Mój Nikifor 
- film fabularny, Polska 2004, 
reż. Krzysztof Krauze, 
wyk. Krystyna Feldman, 
Roman Gancarczyk, Jerzy 
Gudejko

02.30  Twardziele 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Fisher Stevens, 
wyk. Al Pacino, Christopher 
Walken, Alan Arkin

04.05  Rodzinka.pl (280) - serial
04.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.50  Shrek 3-D 

- film fabularny, USA 2003, 
reż. Simon J. Smith

09.15  Fałszywa dwunastka 2 
- film fabularny, USA/Kanada 
2005, reż. Adam Shankman, 
wyk. Steve Martin, Bonnie 
Hunt, Piper Perabo

11.15  Shrek Forever 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Mike Mitchell

13.20  Osobliwy dom pani Peregrine 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Belgia/Kanada 2016, 
reż. Tim Burton, wyk. Eva 
Green, Asa Butterfield, Chris 
O’Dowd

15.55  Jak rozpętałem II wojnę 
światową - film fabularny, 
Polska 1970, reż. Tadeusz 
Chmielewski, wyk. Marian 
Kociniak, Wirgiliusz Gryń, 
Stanisław Milski

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

i moralni (88) - rozrywka
22.00  Sami swoi - film fabularny, 

Polska 1967, reż. Sylwester 
Chęciński, wyk. Wacław 
Kowalski, Władysław Hańcza, 
Zdzislaw Karczewski

23.55  Piraci z Karaibów: Skrzynia 
umarlaka - film fabularny, USA 
2006, reż. Gore Verbinski, wyk. 
Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Keira Knightley

03.15  Kabaretowa Ekstraklasa 
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
06.55  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.25  Akademia ogrodnika - info
07.30  Tak smakuje dziękuję - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Co za tydzień - info
12.05  Milionerzy - rozrywka
13.15  Czego pragną dziewczyny 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2003, reż. Dennie 
Gordon, wyk. Amanda Bynes, 
Colin Firth, Kelly Preston

17.20  Tak smakuje dziękuję - info
17.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kronika Speedway Grand Prix 

(4) - magazyn, Polska 2022
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  O LALA! - Dzień dziecka 

- rozrywka
21.05  Siódmy syn - film fabularny, 

USA/Wielka Brytania/Kanada/
Chiny 2014, reż. Sergei Bodrov, 
wyk. Ben Barnes, Julianne 
Moore, Alicia Vikander

23.20  Kontrabanda - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania/Francja 
2012, reż. Baltasar Kormákur, 
wyk. Mark Wahlberg, Caleb 
Landry Jones, Kate Beckinsale

01.35  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 4 czerwca

05.10  Klan (4008, 4009) - serial
06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.40  Rok w ogrodzie - info
08.05  Rok w ogrodzie extra - info
08.20  Wojsko-polskie.pl - dokument
08.45  Pełnosprawni (452) - magazyn
09.15  Sprawa dla reportera 
10.20  Królowa Elżbieta i książę Filip: 

Miłość i obowiązki - dokument
11.30  Sekretne życie kotów (4) 

- rozrywka
12.30  Daleki kraj - film fabularny, 

USA 1954, reż. Anthony Mann, 
wyk. James Stewart, Ruth 
Roman, Corinne Calvet

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Jutro należy do nas (24) - serial
15.50  Alternatywy 4 - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Rozmowa z Kard. Kazimierzem 

Nyczem na Dzień Dziękczynie-
nia - rozmowa, Polska 2022, 
wyk. Grzegorz Miśtal

17.25  Pogoda
17.35  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Ojciec Mateusz (330) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Nocna zmiana - dokument
21.15  Komisarz Alex (212) - serial
22.10  Midway - film fabularny, 

USA/Chiny 2019, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Ed Skrein, 
Patrick Wilson, Luke Evans

00.35  G.I. Jane - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 1997, 
reż. Ridley Scott, Hugh John-
ston, wyk. Demi Moore, Viggo 
Mortensen, Anne Bancroft

02.50  Jaka to melodia? - rozrywka
04.50  Z pamięci - publicystyka
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2644) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2645) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2646) - serial
07.00  M jak miłość (1664) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
12.10  Rodzinny ekspres - info
12.50  To był rok! - rozrywka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 

(4) - rozrywka
16.15  Na dobre i na złe (850) - serial
17.20  Smaki świata po iberyjsku 

- info
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Postaw na milion - rozrywka
19.35  Lajk! - info
20.00  Program rozrywkowy 
21.05  Program rozrywkowy 
22.20  Hity wszech czasów (41) 

- muzyka, Polska 2022
23.25  Twardziele 

- film fabularny, USA 2012, 
reż. Fisher Stevens, 
wyk. Al Pacino, Christopher 
Walken, Alan Arkin

01.10  Córka mojego kumpla 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Julian Farino, wyk. Hugh 
Laurie, Catherine Keener, 
Oliver Platt

02.45  Sekret w ich oczach 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Hiszpania/Korea 
Południowa 2015, reż. Billy 
Ray, wyk. Chiwetel Ejiofor, Julia 
Roberts, Nicole Kidman

04.45  Rodzinka.pl - serial
05.10  Rodzinka.pl - serial
05.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.00  Rio - film fabularny, USA/

Brazylia 2011, reż. Carlos Sal-
danha, wyk. Jesse Eisenberg, 
Anne Hathaway

10.10  Ewa gotuje - info
10.40  Fałszywa dwunastka 2 

- film fabularny, USA/Kanada 
2005, reż. Adam Shankman, 
wyk. Steve Martin, Bonnie 
Hunt, Piper Perabo

12.40  Bogaty dom - biedny dom 
(39) - dokument

13.45  Drwale i inne opowieści 
Bieszczadu (81, 82) 
- dokument

14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (48, 49, 50, 51) 

- dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (237, 238) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.15  Prezydenci i premierzy 

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

umarlaka - film fabularny, USA 
2006, reż. Gore Verbinski, wyk. 
Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Keira Knightley

23.15  Wojna o planetę małp 
- film fabularny, USA/Kanada/
Nowa Zelandia 2017, reż. Matt 
Reeves, wyk. Andy Serkis, 
Woody Harrelson, Steve Zahn

02.35  Teksańska masakra piłą 
mechaniczną: Następne 
pokolenie - film fabularny, 
USA 1994, reż. Kim 
Henkel, wyk. Renée Zellweger, 
Matthew McConaughey, 
Robert Jacks

04.20  Kabaretowa Ekstraklasa 
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.20  Uwaga! - info
05.35  Kuchenne rewolucje 
06.30  Polowanie na ogród 

- dokument
07.00  Wymarzone ogrody - info
07.30  MądrzeJEMY z Katarzyną 

Bosacką - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Na Wspólnej (3431, 3432, 

3433, 3434) - serial
13.25  LEGO Masters - rozrywka
15.00  Przez Atlantyk (4) - rozrywka
16.05  Kobieta na krańcu świata 

- dokument
16.45  Wymarzone ogrody - info
17.20  Polowanie na ogród 

- dokument
17.55  Kuchenne rewolucje 
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Raport Speedway Grand Prix 

(4) - magazyn
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Czego pragną dziewczyny 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2003, reż. Dennie 
Gordon, wyk. Amanda Bynes, 
Colin Firth, Kelly Preston

22.15  Ted - film fabularny, USA 2012, 
reż. Seth MacFarlane, wyk. 
Mark Wahlberg, Mila Kunis, 
Seth MacFarlane

00.25  Węże w samolocie 
- film fabularny, USA/Niemcy 
2006, reż. David R. Ellis, wyk. 
Samuel L. Jackson, Julianna 
Margulies, Nathan Phillips

02.35  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.15  Przysięga (651) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (31) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (99) - serial
09.35  Komisarz Alex (161) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (290) - serial
11.25  Kasta (277) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Planeta doskonała (1) 
14.00  Wspaniałe stulecie (32) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (652) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (4011) - serial
18.20  Kasta (278) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Ojciec Mateusz (330) - serial
21.25  Kulisy serialu „Na sygnale” 
21.35  Na sygnale (383) - serial
22.15  Doktor No - film fabularny, 

Wielka Brytania 1962, 
reż. Terence Young, 
wyk. Sean Connery, Ursula 
Andress, Joseph Wiseman

00.10  Kodeks sprawiedliwego 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Michael Winnick, wyk. 
Steven Seagal, Craig Sheffer, 
James Russo

02.05  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(34) - serial

03.00  Ja wam pokażę! (10) - serial
03.55  Magazyn kryminalny 997 
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.00  Rodzinka.pl (275) - serial
05.30  M jak miłość (1543) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 

- dyskusja, Polska 2022
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.20  Smaki świata po iberyjsku 
11.50  Barwy szczęścia (2647) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (51) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (184) - serial
15.10  Echo serca (15) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (125) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (52) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2647) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2648) - serial
20.40  Big Music Quiz - rozrywka
21.40  Córka mojego kumpla 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Julian Farino, wyk. Hugh 
Laurie, Catherine Keener, 
Oliver Platt

23.25  Wyrok za prawdę 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. Michael Cuesta, 
wyk. Jeremy Renner, 
Rosemarie DeWitt, Ray Liotta

01.20  Madame 
- film fabularny, Francja 2017, 
reż. Amanda Sthers, 
wyk. Toni Collette, Harvey 
Keitel, Rossy de Palma

02.50  Rytm serca 
- film telewizyjny, Polska 1977

04.10  Rodzinka.pl (276) - serial
04.40  Rodzinka.pl (277) - serial
05.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (781) 

- serial
10.10  Malanowski i Partnerzy (782) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (1024) - serial
11.40  Gliniarze (246) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (899) - serial
14.40  Dlaczego ja? (945) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (487) - serial
16.59  Gliniarze (529) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3441) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Shrek Forever 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Mike Mitchell

22.00  Blade Runner 2049 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Kanada/Węgry/
Hiszpania/Meksyk 2017, 
reż. Denis Villeneuve, 
wyk. Harrison Ford, Ryan 
Gosling, Ana de Armas

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

03.55  Świat według Kiepskich 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1223) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1056) - serial
12.55  Tajemnice miłości (55) 

- serial
14.00  Ukryta prawda (1224) - serial
15.05  Ukryta prawda (1018) - serial
16.10  Ten moment (20) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1057) - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.00  Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

część II - film fabularny, 
Wielka Brytania 2011, 
reż. David Yates, 
wyk. Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint, Emma Watson

22.50  Adwokat diabła 
- film fabularny, USA/Niemcy 
1997, reż. Taylor Hackford, 
wyk. Keanu Reeves, Al Pacino, 
Charlize Theron

01.50  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

02.40  Uwaga! - info
02.55  Noc magii - rozrywka
04.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

ew
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05.10  Przysięga (655) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (35) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (103) - serial
09.35  Komisarz Alex - serial
10.35  Ojciec Mateusz (229) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.40  To się opłaca - info
12.55  Planeta doskonała (4) - 

dokument
14.00  Wspaniałe stulecie (36) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (656) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (4) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (543) - serial
21.00  Klan Kennedych (3) - serial
21.55  Sprawa dla reportera 
23.00  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.35  Magazyn kryminalny 997 
00.25  Studio Ligi Narodów FIVB 

mężczyzn - magazyn
01.20  Siatkówka: Liga Narodów 

FIVB mężczyzn - siatkówka, 
Kanada 2022

03.35  Sprawa dla reportera 
04.30  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (145) - serial
05.30  M jak miłość (1547) - serial
06.20  Smaki świata po iberyjsku 
06.55  Rodzinka.pl (109) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.10  Klasztor jabłeczyński i jego 

ikony - dokument
11.45  Rodzinka.pl (265) - serial
12.25  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (55) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (188) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (129) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (56) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2591) - serial
20.10  Na ringu z rodziną 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA/Meksyk 2019, 
reż. Stephen Merchant, wyk. 
Florence Pugh, Lena Headey

22.10  Gunman: Odkupienie 
- film fabularny, USA/
Hiszpania/Wielka Brytania/
Francja 2015, reż. Pierre Morel, 
wyk. Sean Penn, Jasmine 
Trinca, Javier Bardem

00.15  Ślepy traf - film fabularny, USA 
2013, reż. Brad Furman, wyk. 
Justin Timberlake, Ben Affleck, 
Gemma Arterton

02.00  Paryż może poczekać - film 
fabularny, USA/Japonia 2016, 
reż. Eleanor Coppola, wyk. 
Diane Lane, Arnaud Viard, Alec 
Baldwin

03.35  Gomorra - serial
04.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (789) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (790) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (179) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1028) - serial
11.40  Gliniarze (250) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (903) - serial
14.40  Dlaczego ja? (949) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (533) - serial
17.40  Sekrety rodziny (239) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Jak poślubić milionera? 

- film fabularny, Polska 
2019, reż. Filip Zylber, wyk. 
Małgorzata Socha, Michał 
Malinowski, Małgorzata 
Foremniak

22.30  Księżniczka i żołnierz 
- film fabularny, USA 2001, 
reż. Mike Robe, wyk. 
Mark-Paul Gosselaar, Marisol 
Nichols, Keith Robinson

00.10  Wredne dziewczyny 
- film fabularny, USA/Kanada 
2004, reż. Mark Waters, 
wyk. Lindsay Lohan, Rachel 
McAdams, Tina Fey

02.30  Miłość na safari 
- film fabularny, USA/Kanada 
2018, reż. Leif Bristow, 
wyk. Lacey Chabert, Jon Cor, 
Brittany Bristow

04.20  Kabaretowa Ekstraklasa 
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1227) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1060) - serial
12.55  Tajemnice miłości (4) - serial
14.00  Ukryta prawda (1228) - serial
15.05  Ukryta prawda (1022) - serial
16.10  Ten moment (24) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1061) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3438) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.45  Operacja Dunaj 

- film fabularny, Czechy/
Polska 2009, reż. Jacek Glomb, 
wyk. Tomasz Kot, Zbigniew 
Zamachowski, Maciej Stuhr

00.50  Na własną rękę 
- film fabularny, Meksyk/
USA 2002, reż. Andrew Davis, 
wyk. Arnold Schwarzenegger, 
Francesca Neri, Elias Koteas

02.55  Uwaga! - info
03.10  Noc magii - rozrywka
04.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.10  Przysięga (654) - serial
06.00  Wspaniałe stulecie (34) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości,p ogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (102) - serial
09.40  Komisarz Alex (164) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (228) - serial
11.30  Leśniczówka (542) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Planeta doskonała (3) 
14.00  Wspaniałe stulecie (35) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (655) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (3) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (1252) - info
20.30  Studio Ligi Narodów UEFA 
20.35  Piłka nożna: Liga Narodów 

UEFA - piłka nożna, 
Belgia 2022

23.25  07 zgłoś się (3) - serial
00.30  Roznosiciel - film fabularny, 

USA 2011, reż. Victor Salva, 
wyk. Rose McGowan, Daniel 
Ross Owens, Sonny Marinelli

02.05  Królowie śródmieścia (13) 
- serial

02.55  Biegnąc w stronę nieba 
- film fabularny, Kirgistan 
2019, reż. Mirlan Abdykalykov, 
wyk. Ruslan Orozakunov, 
Temirlan Asankadyrov

04.25  Wojsko-polskie.pl (203) 
- dokument

04.45  Przerwa w nadawaniu

05.00  Na sygnale (144) - serial
05.30  M jak miłość (1546) - serial
06.25  Pożyteczni.pl - info
06.55  Rodzinka.pl (108) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.10  Rodzinka.pl (263) - serial
11.45  Rodzinka.pl (264) - serial
12.25  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (54) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (187) - serial
15.10  Echo serca - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (128) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (55) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2590) - serial
20.10  U Pana Boga za piecem 

- film fabularny, Polska 1998, 
reż. Jacek Bromski, wyk. Irina 
Lachina, Jan Wieczorkowski, 
Krzysztof Dzierma

22.00  Studio Ligi Narodów FIVB 
mężczyzn 
- magazyn, Polska 2022

22.20  Siatkówka: Liga Narodów 
FIVB mężczyzn 
- siatkówka, Kanada 2022

00.55  Born2Drive - dokument
02.30  Archiwista (1) - serial
03.20  Bez wstydu 

- film fabularny, Polska 2012, 
reż. Filip Marczewski, 
wyk. Mateusz Kościukiewicz, 
Agnieszka Grochowska, 
Anna Próchniak

04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (787) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (788) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (178) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1027) - serial
11.40  Gliniarze (249) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (902) - serial
14.40  Dlaczego ja? (948) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (532) - serial
17.40  Sekrety rodziny (238) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Jak rozpętałem 

II wojnę światową 
- film fabularny, Polska 1970, 
reż. Tadeusz Chmielewski, 
wyk. Marian Kociniak, Jan 
Świderski, Wacław Kowalski

21.45  Poznaj moich rodziców 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Jay Roach, wyk. Robert De 
Niro, Ben Stiller, Blythe Danner

00.10  Boski żigolo w Europie 
- film fabularny, USA 2005, 
reż. Mike Bigelow, 
wyk. Rob Schneider, Eddie 
Griffin, Til Schweiger

02.05  Dzień Niepodległości: 
Odrodzenie 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Roland Emmerich, 
wyk. Liam Hemsworth, Jeff 
Goldblum, Bill Pullman

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1226) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1059) - serial
12.55  Tajemnice miłości (3) 

- serial
14.00  Ukryta prawda (1227) - serial
15.05  Ukryta prawda (1021) - serial
16.10  Ten moment (23) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1060) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3437) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Skazana (7) - serial
22.45  Kontrola - serial
23.30  Dług 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Węgry/Izrael 2010, 
reż. John Madden, wyk. 
Helen Mirren, Tom Wilkinson, 
Ciarán Hinds

01.50  W garniturach (10) - serial
02.40  Uwaga! - info
02.55  Noc magii - rozrywka
04.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.35  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.15  Przysięga (653) - serial
06.05  Wspaniałe stulecie (33) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (101) - serial
09.40  Komisarz Alex (163) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (227) - serial
11.30  Leśniczówka (541) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Magazyn rolniczy - info
12.55  Planeta doskonała (2) 
14.00  Wspaniałe stulecie (34) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (654) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Tajemnice (2) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (542) - serial
21.05  Klan Kennedych (2) - serial
22.00  07 zgłoś się (2) - serial
23.05  Ocaleni (210) - talk show
00.10  Operacja Delta Force 

- film fabularny, RPA/USA/
Holandia 1997, reż. Sam Fir-
stenberg, wyk. Ernie Hudson, 
Jeff Fahey, Rob Stewart

01.45  Niepokój - film fabularny, 
USA 2007, reż. D.J. Caruso, 
wyk. Shia LaBeouf, David 
Morse, Sarah Roemer

03.30  Dylematu 5 - serial
04.15  Notacje (1006) - dokument
04.25  Przerwa w nadawaniu

05.05  Na sygnale (143) - serial
05.35  M jak miłość (1545) - serial
06.25  Sakrament Eucharystii 

- dokument
06.55  Rodzinka.pl (107) - serial
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (261) - serial
11.50  Rodzinka.pl (262) - serial
12.30  Koło fortuny (988) - rozrywka
13.15  Zranione ptaki (53) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (186) - serial
15.10  Echo serca (17) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (127) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Zranione ptaki (54) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2589) - serial
20.10  Ślepy traf 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. Brad Furman, wyk. Justin 
Timberlake, Ben Affleck, 
Gemma Arterton

21.55  Wyścig z czasem 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Andrew Niccol, wyk. Justin 
Timberlake, Amanda Seyfried, 
Cillian Murphy

23.55  Robolove 
- dokument, Austria 2019

01.05  Lato w Grecji - film telewizyjny, 
Niemcy 2015, reż. Jorgo 
Papavassiliou

02.40  Brytyjska rodzina królewska 
i jej tajemnice (1) - dokument

03.35  Spis cudzołożnic 
- film fabularny, Polska 1994, 
reż. Jerzy Stuhr, wyk. Jerzy 
Stuhr, Preben  Österfelt, Jan 
Peszek

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (785) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (786) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (177) - serial
10.40  Dlaczego ja? (1026) - serial
11.40  Gliniarze (248) - serial
12.50  Wydarzenia
13.20  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (901) - serial
14.40  Dlaczego ja? (947) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.40  Gliniarze (531) - serial
17.40  Sekrety rodziny (237) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Dzień Niepodległości: 

Odrodzenie - film fabularny, 
USA 2016, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Liam 
Hemsworth, Jeff Goldblum, 
Bill Pullman

22.45  Czas patriotów 
- film fabularny, USA 1992, 
reż. Phillip Noyce, 
wyk. Harrison Ford, Anne 
Archer, Patrick Bergin

01.10  Assassin’s Creed 
- film fabularny, USA/Francja/
Wielka Brytania/Hongkong/
Tajwan/Malta/Hiszpania/Ka-
nada 2016, reż. Justin Kurzel, 
wyk. Michael Fassbender, 
Marion Cotillard, Jeremy Irons

03.40  Kabaretowa Ekstraklasa 
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1225) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1058) - serial
12.55  Tajemnice miłości (2) - serial
14.00  Ukryta prawda (1226) - serial
15.05  Ukryta prawda (1020) - serial
16.10  Ten moment (22) - serial
16.45  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.55  Ukryta prawda (1059) - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3436) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Dzień próby 

- film fabularny, USA 2001, 
reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Denzel Washington, 
Ethan Hawke, Scott Glenn

00.00  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

01.05  Skazana (6) - serial
02.15  Zabójcza broń - serial
03.00  Uwaga! - info
03.15  Noc magii - rozrywka
04.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

KOMEDIA 16

Ted
TED, USA 2012

35-letni John Bennett chce się 
ustatkować. W realizacji planu 
przeszkadza mu pluszowy miś, 
który towarzyszy mu od dzieciństwa. 
Dziewczyna Johna, Lori, ma dość życia 
w trójkącie i stawia ultimatum.

CZAS TRWANIA: 106 MINUT

REŻYSERIA: SETH MACFARLANE

8
OCENA

REDAKCJI

FILM SF 16

Blade Runner 2049
BLADE RUNNER 2049, USA/WIELKA BRYTANIA/

KANADA/WĘGRY/HISZPANIA/MEKSYK 2017

Deckard tropił androidy 
w Los Angeles. Teraz sam musi się 
ukrywać. Zastępujący go oficer "K" 
odkrywa spisek, który może zniszczyć 
pozostałości starego porządku. 
Musi więc poprosić Deckarda o pomoc.

CZAS TRWANIA: 164 MINUTY

REŻYSERIA: DENIS VILLENEUVE

8
OCENA

REDAKCJI

WESTERN 16

Krew za krew
SERAPHIM FALLS, USA 2006

Rok 1868. Mijają trzy lata od 
zakończenia wojny secesyjnej. 
Pułkownik armii konfederackiej, 
Morsman Carver, stoi na czele 
wynajętej grupy pościgowej, tropiącej 
kapitana Gideona.

CZAS TRWANIA: 107 MINUT

REŻYSERIA: DAVID VON ANCKEN

7
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 05.06.2022

21:00 
SOBOTA 04.06.2022

22:15 
PIĄTEK 03.06.2022

22:00 
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OTWÓRZ SIĘ NA KONTAKT 

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Uzależnień 

i Biblioteka Miejska im. Jana Ka-
sprowicza w Inowrocławiu za-
praszają na wystawę prac pla-
stycznych nastoletnich i doro-

słych mieszkańców Inowrocła-
wia: uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych 

oraz ich rodziców, uczestników 
zajęć sekcji rysunku i malarstwa 
KCK, reprezentantów Domu Ar-
tysty i Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego. Autorzy 
obrazów i rysunków podjęli się 
ukazania na płótnie i papierze 
jednego z dwóch uzupełniają-

cych się tematów: „Świat nasto-
latka w oczach dorosłych” 

i „Świat dorosłych oczami nasto-
latka”. Ekspozycję, będącą czę-
ścią kampanii profilaktycznej 
Ośrodka: „Otwórz się na kon-
takt”, zwiedzać można do 10 

czerwca w holu Biblioteki Głów-
nej przy ul. Kilińskiego 16.

                           KRÓTKO

Rozpoczęły się Dni Inowro-
cławia 2022, czyli Ino Pop Fe-
stiwal. Pod Teatrem Miej-
skim otwarto wystawę 
„Jolka, Jolka pamiętasz”. Od-
było się też pierwsze z kilku 
zaplanowanych spotkań 
pod wspólnym tytułem 
„Kawka z gwiazdami”. 

Święto miasta  rozpoczęło się 
od otwarcia plenerowej wy-
stawy „Jolka, Jolka pamiętasz”, 
prezentującej autorski dorobek 
Marka Dutkiewicza na płytach 
polskich wykonawców muzyki 
popularnej. Ekspozycję oglądać 
można na placu Klasztornym. 

„Kawka z gwiazdami” 
W poniedziałek odbyło się też 
spotkanie w ramach cyklu 
„Kawka z gwiazdami”. Gośćmi 
pochodzącej z Inowrocławia 
aktorki Beaty Kawki byli Marek 
Dutkiewicz, Patrycja Kosiarkie-
wicz i Andrzej Krzywy.                                            

Wieczorem odbył się kon-
cert zespołu „Nocny Stróż”, 
w trakcie którego inowrocław-
scy muzycy promowali swoją 
najnowsza płytę pod tytułem 
„W którą stronę”. 

Z Nocnym Stróżem wystą-
piła Patrycja Kosiarkiewicz, 

która napisała tekst do znajdu-
jącej się na nowej płycie pio-
senki „Smutno mi tato”.  

Andrzej Krzywy  
z „Nocnym Stróżem” 
Na scenie wraz z muzykami 
śpiewał też Andrzej Krzywy, li-
der zespołu De Mono. Popu-
larny solista wystąpił wraz 
z Nocnym Stróżem w  teledy-
sku do piosenki „Razem uda 
się”, który promuje płytę ino-
wrocławian.  

Co ciekawe, tekst do niej 
napisał sam Marek Dutkiewicz, 
twórca takich hitów jak „Jolka, 
Jola pamiętasz” czy „Słodkiego 
miłego życia”. 

Grupę Nocny Stróż założył 
w 1997 roku inowrocławski gi-
tarzysta Michał Witkowski. 
Obecnie zespół tworzą: Michał 
„Gęsik” Gęsikowski - wokal i gi-
tara, Michał Witkowski - gitara, 
Zbigniew Florek - instrumenty 
klawiszowe, Piotr Sieracki - gi-
tara basowa, Mateusz Sende-
rowski - perkusja.          

Kolejny imprezy 
Ino Pop Festiwal miała rozpo-
cząć Tenisowa Majówka, ale 
w weekend padał deszcz i tur-
niej na kortach w Solankach zo-

stał przełożony o tydzień  
(3-4 czerwca). 

Nie będzie to jedyny spor-
towy akcent podczas całego 
wydarzenia.  4 czerwca zapla-
nowano mecz piłkarski, w któ-
rym przeciwko Radnym, Poli-

tykom i Urzędnikom miasta za-
grają mieszkańcy Inowrocła-
wia, a w ostatni dzień festiwalu 
odbędzie się symultana sza-
chowa 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, Le-
mON i Ania Dąbrowska.

ROZPOCZĄŁ SIĘ INO POP FESTIWAL
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REKLAMA 0010521656

* 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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3  CZERWCA 
1450 - król Kazimierz Jagiel-
lończyk nadał mieszczanom 
inowrocławskim liczne przy-

wileje i odnowił miastu prawo 
magdeburskie. 

1859 - w Środzie Wielkopolskiej 
urodził się Piotr Surzyński, dłu-

goletni organista i dyrygent 
chórów w Inowrocławiu, 

wielki propagator muzyki i pie-
śni polskiej. 

1923 - przy zakładach sodowych 
w Inowrocławiu powstało To-
warzystwo Śpiewu „Halka”. 

1938 - prezydent Inowrocławia 
Apolinary Jankowski został wi-
ceprzewodniczącym Związku 

Uzdrowisk Polskich. 
1964 - konsekracja kościoła św. 

Józefa w Inowrocławiu. 
4  CZERWCA 

1629  - podczas wielkiego po-
żaru w Gniewkowie spaliło się 
48 domów, z dymem poszło 
także wiele browarów, zajaz-

dów i stodół. 
1960 - przewodniczący Rady 

Państwa Aleksander Zawadzki 
odwiedził Janikowskie Zakłady 

Sodowe. 
1989 - pierwsze po wojnie zbli-
żone do demokratycznych wy-

bory do Sejmu i Senatu. 
Z okręgu inowrocławskiego zo-

stali wybrani: Anna Bańkow-
ska, Roman Bartoszcze, Jan 
Warjan i Andrzej Wybrański. 

5  CZERWCA 
1422 - podczas rady koronnej, 

odbywającej się na zamku ino-
wrocławskim, król Władysław 
Jagiełło podjął decyzję o woj-

nie z Zakonem. 
1960 - w Kruszwicy zainaugu-

rowane zostały obchody ty-
siąclecia państwa polskiego. 

6  CZERWCA 
1890  - urodził się Władysław 

Kutzner, inowrocławski staro-
sta powiatowy i grodzki w la-

tach 1930-1932. 
1929 - 6 tysięcy wiernych 

wzięło udział w procesji do od-
budowanego kościoła Zwiasto-

wania Najświętszej Marii 
Panny. 

7  CZERWCA 
1913 - w Inowrocławiu uro-

dziła się Florentyna Łabiszew-
ska-Jaruzelska, prof. dr hab. 
med., wybitna specjalistka 

w zakresie ortodoncji i stoma-
tologii, absolwentka Gimna-

zjum Marii Konopnickiej 
w Inowrocławiu. Zmarła 
w 2007 r. w Katowicach. 

1975 - Inowrocławskie Zakłady 
Sodowe otrzymały imię Bole-

sława Rumińskiego. 
8  CZERWCA 

1422 - Władysław Jagiełło na-
dał Kruszwicy prawa miejskie. 

9  CZERWCA 
1950 - w inowrocławskim ho-

telu „Bast” zapadł wyrok w po-
kazowym procesie młodzieży 
kujawskiej zrzeszonej w Stron-
nictwie Narodowym. Wydano 
drakońskie kary: Jerzy Stober 
z Kruszwicy skazany został 

na dożywocie, a inni na wielo-
letnie więzienie.

                KALENDARIUM 

Podczas uroczystości w ino-
wrocławskim Teatrze Miej-
skim słuchacze z Uniwersy-
tetu III Wieku Fundacji Eks-
pert-Kujawy przy Wyższej 
Szkole Pedagogiczno Tech-
nicznej w Koninie uroczy-
ście zakończyli rok akade-
micki 2021/2022. 

W trakcie części oficjalnej 
Agnieszka Hołodniak, kierująca 
na co dzień senioralną wszech-
nicą, wraz z Urszulą Szadowską 
oraz Pawłem Ziętarą - słucha-
czami UTW, podsumowali 
liczne działania realizowane 
z seniorami i dla seniorów.  

Wręczono podziękowania 
dla Rady Słuchaczy, wykła-
dowców i instruktorów oraz 
przyznano doroczne nagrody 
„Anioły UTW” dla osób i insty-
tucji szczególnie zaangażowa-
nych w działalność uniwersy-
tetu, a są to: Biblioteka Miejska 
im. Jana Kasprowicza w Ino-
wrocławiu, Kujawskie Cen-
trum Kultury w Inowrocławiu, 
Zakład Karny w Inowrocławiu, 
Artur Felisiak z Leśnictwa Bal-

czewo, Okręgowa Rada Adwo-
kacka w Bydgoszczy, Jolanta 
Albińska, Ryszard Ligocki, Bar-
tosz Wiśniewski. 

Po raz pierwszy przy-
znano wyróżnienia „Serca 

UTW”. Otrzymali je: Fundacja 
Ekspert-Kujawy, Spółdzielnia 
Socjalna „Twoje Smaki”, a na-
grodę specjalną „Senior Po-
mocna Dłoń” wręczono Paw-
łowi Ziętarze.                    

Podczas uroczystości 
atrakcje zapewniły występy 
artystyczne zespołu uniwer-
syteckiego VOCALiNO z go-
ścinnym udziałem Marka 
Folty oraz premierowy, a zara-

zem debiutancki występ Ka-
baretu „Na Chybcika” pod kie-
rownictwem Małgorzaty Woj-
ciechowskiej z gościnnym 
udziałem zespołu Kujawskie 
Karliki.       

SENIORZY UROCZYŚCIE ZAKOŃCZYLI 
AKADEMICKI ROK 2021/2022

W Szpitalu Wielospecjali-
stycznym im. dr. L. Błażka 
w Inowrocławiu zostały 
podpisane umowy pomię-
dzy Gminą Gniewkowo, 
Przedsiębiorstwem Usług 
Gminnych w Pakości, a szpi-
talem, dotyczące przekaza-
nia środków finansowych 
w formie dotacji. 

Gmina Gniewkowo udzieliła 
dotacji celowej w kwocie 20 
tys. złotych na dofinansowanie 
zakupu płyty do artroskopu 
,,E-Z’’ ze zdejmowanymi seg-
mentami pod barki, z przezna-
czeniem dla Oddziału Chirur-
gii Urazowej i Ortopedii. Od-

dział będzie wykonywał za-
biegi pilne i nagłe ratujące ży-
cie i zdrowie pacjentów zaka-
żonych wirusem SARS-CoV-2 
po doznanych urazach. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Gminnych w Pakości w formie 
darowizny przekazuje nato-
miast kwotę w wysokości  
25 tysięcy złotych, która pomoże 
w zakupie loży laminarnej dla 
pracowni żywienia pozajelito-
wego w Aptece Szpitalnej. 

Udzielone wsparcie 
na zakup sprzętu medycznego 
pozwoli na poprawę bezpie-
czeństwa i jakości udziela-
nych świadczeń leczonym pa-
cjentom.

WSPARCIE DLA  
POWIATOWEJ LECZNICY
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Opublikowano listę Prezesa 
Rady Ministrów w ramach 
Rządowego Programu Polski 
Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych. Niestety Powiat 
Inowrocławski nie otrzymał 
dofinansowania żadnej z in-
westycji drogowych. 

Pierwszą z nich jest przebu-
dowa ulicy Wojska Polskiego 
w Inowrocławiu wraz z bu-
dową drugiej jezdni na od-
cinku od ulicy Rąbińskiej 
do ulicy Szarych Szeregów. 
Przewidywana wartość Inwe-
stycji wynosiła ponad 24 mln 
zł. Powiat wnioskował rów-
nież o środki na przebudowę 3 
dróg kategorii powiatowej 
na swoim terenie. Chodzi 
o drogi: Helenowo - Cieślin 
na odcinku Helenowo - Radłó-
wek, Orłowo - Latkowo oraz 
Balczewo - Dziennice. Przewi-
dywana wartość tych inwesty-
cji wynieść miała 32 mln zł. Je-
dynym zadaniem, na które po-
wiat uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 5 mln zł jest „Bu-
dowa domu dla matek z mało-
letnimi dzieci i kobiet w ciąży 
w Inowrocławiu”. 

- Niestety na nasze dwa 
wnioski dotyczące inwestycji 
drogowych nie uzyskaliśmy 

dofinansowania. Szkoda, bo to 
mocno zniszczone odcinki 
dróg, których przebudowy 
mieszkańcy bardzo oczeki-
wali. Dobrze natomiast, że 
wsparcie objęło budowę domu 
dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży w Ino-
wrocławiu. Wobec wysokiego 
wzrostu kosztów robót bu-
dowlanych oraz ograniczo-
nych możliwości zwiększenia 
własnego wkładu finanso-
wego, Powiat Inowrocławski 
w ramach Polskiego Ładu mu-
siał ubiegać się o dodatkowe 
środki na ten cel. Teraz, po ich 
uzyskaniu możliwa będzie 
wreszcie realizacja tego waż-
nego projektu - ocenia Staro-
sta Wiesława Pawłowska. 

Dwukondygnacyjny dom 
na ok. 30 miejsc będzie dosto-
sowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych i wyposa-

żony w wewnętrzną windę. 
Projekt jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie spo-
łeczne, tworzy nowy standard 
usług dla matek z małoletnimi 
dziećmi oraz kobiet w ciąży 
znajdujących się w trudnej sy-
tuacji życiowej. Dom będzie 
dostępny dla mieszkańców ca-
łego województwa kujawsko-
pomorskiego z uwzględnie-
niem zasady równości szans 
i niedyskryminacji. 

Inwestycja przyczyni się 
do obniżenia odsetka liczby 
osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, spowodo-
wanym sytuacją kryzysową 
oraz wzrostu liczby całodobo-
wych miejsc w ośrodkach 
wsparcia na terenie naszego 
województwa. 

Projekt uzyskał już wcze-
śniej dofinansowanie w wyso-
kości 3 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Kwota ta będzie stano-
wiła część wkładu własnego 
Powiatu Inowrocławskiego. 
Powiat zapewni również po-
nad 2,6 mln zł w ramach środ-
ków własnych. Obecnie przy-
gotowywana jest dokumenta-
cja budowlana, która umoż-
liwi rozpoczęcie procedury 
przetargowej.

TYLKO JEDNO ZADANIE  
DOFINANSOWANE NA TRZY 
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Funkcjonariusze inowrocław-
skiego wydziału do walki 
z przestępczością gospodarczą 
i korupcją uzyskali informację, 
że na giełdzie towarowej pro-
wadzony jest handel „lewą” 
odzieżą.  

22 maja policjanci prze-
prowadzili kontrolę giełdy 
i ujawnili jedno stoisko. Do-
kładne sprawdzenie potwier-
dziło, że koszulki i spodenki 
sportowe z logiem różnych 
marek mają podrobione znaki 
towarowe. 

Handlował cudzoziemiec 
- Mundurowi zabezpieczyli 
cały towar - 210 sztuk odzieży, 
do postępowania karnego. 
Handlujący nią 32-letni cudzo-
ziemiec został zatrzymany 
do wyjaśnienia. Po zebraniu 

materiału dowodowego, jesz-
cze tego samego dnia, usłyszał 
zarzut usiłowania handlu 
podrobionymi rzeczami. Męż-
czyzna naruszył przepisy 
ustawy Prawo własności prze-
mysłowej. Grozi mu nawet 
kara pozbawienia wolności 
do pięciu lat oraz przepadek 

zabezpieczonej odzieży - mówi 
asp. szt. Izabella Drobniecka 
z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Inowrocławiu.                           

Policja informuje, tak 
działają oszuści! Oferowana 
przez nich odzież posiada na-
szywki, ale nie są one auten-
tyczne. Płacimy za towar 

podrobiony, który szybciej się 
zużywa, traci fason, czy kolor. 
Towar oryginalny ma znaki to-
warowe na suwakach, guzi-
kach oraz prawidłowo ozna-
czone etykiety, które są wszy-
wane w określonych miej-
scach, a nie przypadkowych.                    
(DM)                                                                                  

PRÓBOWAŁ HANDLOWAĆ 
PODROBIONĄ ODZIEŻĄ

Policyjna kontrola na giełdzie 
w Inowrocławiu ujawniła sto-
isko, na którym 32-latek miał 
podróbki odzieży. Cały towar 
został zabezpieczony, a sprze-
dawca usłyszał zarzut popeł-
nienia przestępstwa.
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NA KRYPTOWALUTY
Inwestowanie w kryptowaluty 
nie zawsze kończy się dobrze.  

W trosce o mieszkańców po-
wiatu policjanci ostrzegają 
przed transakcjami na rynku 
kryptowalut. Chęć szybkiego 
wzbogacenia prowadzi do utraty 
oszczędności. 

Komunikaty w internecie, 
wspaniałe oferty i warunki uzy-
skania zysków są wabikiem 
na tych, którzy chcą szybko za-
robić. Zdarza się, że inwestycja 
w kryptowaluty i rzekomy kon-
sultant ich sprzedaży nabierają 
ludzi. Podawanie konsultantom 
swoich danych dostępu 
do konta powoduje, że przepro-
wadzają oni na tym koncie do-

wolne operacje polegające 
na przelewie pieniędzy. 

Konsultanci potrafią sami 
kontaktować się telefonicznie 
i oferują swoją pomoc w uzyska-
niu szybkiej gotówki. Namawiają 
do instalacji aplikacji na kompu-
terze, czy telefonie. Ta daje moż-
liwość operacji związanej z kup-
nem i sprzedażą kryptowaluty. 
Gdy prowadzisz rozmowę z taką 
osobą pamiętaj, że stosuje ona 
różne socjotechniki. Nie zauwa-
żysz gdy ulegniesz presji czasu, 
rzekomo korzystnej ofercie, 
chęci zarobienia pieniędzy bez 
wychodzenia z domu. 

Nie daj się nabrać na takie 
propozycje. Po prostu zakończ 
rozmowę i rozłącz się.                (DM)

UCIEKAŁ POLICJI
Mundurowi ze Złotnik Kujaw-
skich ścigali motocyklistę, który 
nie zatrzymał się do kontroli.  

24 maja patrol z posterunku 
w Złotnikach Kujawskich zauwa-
żył motocyklistę, który nerwowo 
rozglądał się przez lewe i prawe 
ramię, gdy tylko spostrzegł, że je-
dzie za nim radiowóz.  

Patrol dał sygnał kierują-
cemu yamahą do zatrzymania 
się. Ten jednak się do tego nie za-
stosował, gwałtownie przyspie-
szył i zaczął uciekać. Wjechał 
w las, potem na łąki, a gdy doje-
chał do gęstych zarośli i trzcino-
wiska, porzucił motocykl i pie-
szo ruszył w głąb zarośli. Tam 
zatrzymali go policjanci. Męż-
czyzna był agresywny i wykrzy-
kiwał wulgarne słowa. Policjanci 

znaleźli u niego porcje roślin-
nego suszu, który po badaniu te-
sterem okazał się marihuaną.  
25-letni motocyklista trafił 
do policyjnego aresztu. 

Zarzuca mu się: kierowa-
nie pojazdem niedopuszczo-
nym do ruchu i bez uprawnień, 
jazdę motocyklem i niesygnali-
zowanie zamiaru skrętu, wjazd 
do lasu bez wymaganej zgody 
i zaśmiecanie go, zniszczenie 
łąki, niestosowanie się do wy-
dawanych przez policjantów 
poleceń i używanie słów wul-
garnych.  

Odpowie też za dwa prze-
stępstwa: niezatrzymanie się 
do policyjnej kontroli i posiada-
nie narkotyków, za które grozi 
mu kara do pięciu lat pozbawie-
nia wolności.                                  (DM)                             
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CHCIAŁ 
UNIKNĄĆ 
ODSIADKI

29-letni mieszkaniec Jani-
kowa ma na koncie przestęp-
stwo uszkodzenia mienia. 
Udawanie przed policjan-
tami, że go nie ma w mieszka-
niu nie pomogło.  

Janikowscy policjanci otrzy-
mali dokumenty z inowro-
cławskiej prokuratury i sądu, 
które dawały im podstawy 
do poszukiwania mieszkańca 
Janikowa. 

- Mundurowi uzyskali in-
formację, że 29-latek ukrywa 
się w jednym z mieszkań.  
26 maja wcześnie rano, mając 
pewność co do miejsca kry-
jówki poszukiwanego, przy-
stąpili do działań. Policjanci, 
będąc przy drzwiach mieszka-
nia, w którym miał przebywać 
mężczyzna wydali polecenie, 
by wyszedł. Ten jednak sie-
dział cicho jak „mysz 
pod miotłą” udając, że go tam 
nie ma. Funkcjonariusze zmu-
szeni więc byli wyważyć 
drzwi. 29-latek został zatrzy-
many. Najpierw trafił do poli-
cyjnego aresztu, a następnie 
za kraty, gdzie odbywa wyrok 
- informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka z Komendy Po-
wiatowej Policji w Inowrocła-
wiu.                                                              (DM)                                                                                    

- Kilka dni temu do seniora 
mieszkającego w Inowrocławiu 
przyszła kobieta. Z ustaleń wy-
nika, że usilnie chciała wejść 
do tego mieszkania. Jako pre-
tekst podała oczekiwanie na ja-
kąś koleżankę. Po jej wyjściu 
mężczyzna stwierdził brak go-
tówki, którą miał w szafce - 
mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z KPP w Inowrocławiu.  

Warto zapamiętać zasady 
- nie wpuszczaj do miesz-

kania osób, których nie znasz, 
szczególnie gdy jesteś sam 
w domu, 

- przedstawiciele firm usłu-
gowych przed wizytą, dokony-
waniem kontroli różnego typu, 
są zobowiązani zapowiedzieć 
swoje przybycie do mieszkań 
uprzednio wcześniej stosow-
nymi komunikatami wywiesza-
nymi na klatkach, 

- każdy taki pracownik 
musi posiadać przy sobie legi-
tymację lub identyfikator, żądaj 
zawsze okazania takiego doku-

mentu, również wiarygodność 
pracowników możesz spraw-
dzić dzwoniąc do danej insty-
tucji, firmy i pytając czy wysy-
łała swoich pracowników, 

- nigdy nie wierz w super 
oferty, bo oszuści „łapią się” 
różnych metod, by naciągnąć 
ludzi na pieniądze, 

- jeśli masz podejrzenia co 
do osób, które krążą po klatkach 
bloków i za wszelką cenę chcą 
wchodzić do środka, powiadom 
natychmiast o tym policję, 

- wylegitymowanie takich 
osób powoduje, że nie są już 
anonimowe.                                     (DM)                          

Mundurowi apelują, by nie 
wpuszczać do mieszkań 
osób, których nie znamy. 
Osoby przedstawiające różne 
oferty mogą być nieuczciwe. 
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UWAŻAJMY NA DZIECI 

Ostatnio ruszyły intensywnie 
imprezy plenerowe. Czy to fe-
styny, pokazy lub inny ich cha-

rakter, policjanci z powiatu 
inowrocławskiego ostrzegają, 

by mieć „oko” na dzieci. 
Piękna pogoda, fajna oferta 
imprezy w plenerze, skłania 

do uczestnictwa całe rodziny. 
Jednak traktujmy udział 

w nich poważnie i ze zwięk-
szonym nadzorem 

nad dziećmi. Pamiętajmy, że 
za opiekę nad dzieckiem odpo-
wiada rodzic. Dlatego rozsąd-

nie poruszajmy się po drogach, 
przekraczajmy jezdnię po pa-
sach. Najmłodsze dzieci trzy-
majmy za rękę, gdy pokonu-
jemy przejście. Gdy nie ma 

chodnika i idziemy poboczem 
lewą stroną drogi, dziecko 
niech idzie po naszej lewej 

stronie. Bezpiecznie jest mieć 
elementy odblaskowe. Uwaga 
na porę wieczorowo-nocną. 
Niektóre propozycje festy-

nowo-koncertowe kończą się 
późno. Pilnujmy dzieci, by nie 

doszło do ich zagubienia. 
Uczmy nasze pociechy co mia-
łyby zrobić w przypadku odłą-

czenia się od rodziców czy 
opiekunów. Edukujmy, że za-

uważony policjant zawsze 
dziecku pomoże w takiej sytu-

acji wrócić bezpiecznie 
do domu. Przewidujmy różne 

sytuacje i zagrożenia. To 
ustrzeże rodziców jak i ich 

dzieci od przykrych zdarzeń. 
 

POGADANKA O BEZPIECZEŃSTWIE 

Profilaktyczne spotkania 
w szkołach odbywają się po to, 
by uczyć dzieci i młodzież za-

sad bezpieczeństwa. Poli-
cjantka w Zespole Szkół nr 2 

w Kruszwicy edukowała o od-
powiedzialności i innych waż-

nych sprawach. Ponad stu 
uczniów wzięło udział w spo-
tkaniach z asp. Mariolą Witoń. 

Policjantka z kruszwickiego ko-
misariatu przeprowadziła po-

gadanki o bezpieczeństwie 
w klasach V -VI. Tematyka do-
tyczyła zasad korzystania z in-
ternetu i unikania określonych 
zachowań, cyberprzemocy, re-

lacji z rówieśnikami i mowy 
nienawiści. Odrębnym blo-

kiem tematycznym były 
używki i ostrzeżenia, by ich nie 

próbować.

                            KRÓTKO 

Kolejne z trzech zajęć profi-
laktycznych z uczestnikami 
Ochotniczych Hufców Pra-
cy odbyło się w świetlicy Za-
kładu Karnego w Inowro-
cławiu. Tematem były uza-
leżnienia. 

Pierwsze z trzech spotkań cy-
klu odbyło się pod koniec 
marca. Zajęcia prowadzi psy-
cholog działu penitencjarnego 
wraz z wychowawcą.  

Drugie zajęcia  
W drugim spotkaniu udział 
wzięło ośmiu uczestników. 
Dotyczyło ono tematyki uza-
leżnień. Zajęcia prowadzone 
były w formie pogadanki, 
warsztatów.  

Uczestnicy mieli możli-
wość obejrzenia filmów profi-
laktycznych. To doskonała oka-
zja do wymiany poglądów i do-
świadczeń. 

- Funkcjonariusze Zakładu 
Karnego w Inowrocławiu pro-
wadząc tego typu spotkania 
włączają się w działania profilak-
tyczne. Odpowiednio do stop-
nia zagrożenia, profilaktyka uza-
leżnień prowadzona jest 
na trzech poziomach: profilak-
tyka uniwersalna, selektywna 

oraz wskazująca - informuje por. 
Krzysztof Spała z Zakładu Kar-
nego w Inowrocławiu.  

Ważna profilaktyka 
Profilaktyka uniwersalna ma 
na celu przeciwdziałanie inicja-
cji w zakresie różnych zacho-
wań ryzykownych (zwłaszcza 
wśród młodzieży szkolnej) po-
przez dostarczenie odpowied-

niej informacji oraz wzmacnia-
nie czynników chroniących 
i redukcję czynników ryzyka. 

Działania te dotyczą zagro-
żeń rozpowszechnionych, ta-
kich jak np. używanie substan-
cji psychoaktywnych (narko-
tyki, alkohol), czy stosowanie 
przemocy. 

Odbiorcy działań profilak-
tyki uniwersalnej to ogół popu-

lacji np. dzieci i młodzież 
szkolna, społeczność lokalna. 

- Grupy, do których są kie-
rowane działania profilaktyki 
uniwersalnej nie są uprzednio 
diagnozowane pod względem 
poziomu ryzyka zachowań 
problemowych, choć w obrę-
bie grupy poszczególne jed-
nostki mogą się różnić stop-
niem zagrożenia i rodzajem 

czynników ryzyka - dodaje por. 
Krzysztof Spała. 

Ochotnicze Hufce Pracy 
Ochotnicze Hufce Pracy to 
państwowa jednostka budże-
towa nadzorowana przez Mi-
nistra Rodziny i Polityki Spo-
łecznej, do której głównych 
zadań należy: wspomaganie 
systemu oświaty poprzez ak-
tywizację społeczną, zawo-
dową i ekonomiczną mło-
dzieży, podejmowanie działań 
zmierzających do podwyższa-
nia kwalifikacji zawodowych 
lub przekwalifikowania, 
wspieranie inicjatyw służą-
cych przeciwdziałaniu bezro-
bociu i wychowaniu w proce-
sie pracy, w tym organizowa-
nie zatrudnienia oraz organi-
zowanie międzynarodowej 
wymiany młodzieży. 

OHP stwarzają młodzieży 
warunki do prawidłowego 
rozwoju społecznego i zawo-
dowego, w tym szczególnie 
młodzieży defaworyzowanej, 
dla której wsparcie polega 
na budowaniu, organizowa-
niu i wspieraniu form wycho-
dzenia z ubóstwa, bezrobocia 
i środowisk dysfunkcyjnych. 
(DM) 

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE

Tematyka dotycząca mowy 
nienawiści „rozlała się” na te-
renie powiatu inowrocław-
skiego. Celem policyjnych 
profilaktyków było, aby to za-
gadnienie zostało koniecznie 
omówione z uczniami. 

Hejt, mowa nienawiści, to już 
nie są obce określenia, bo na-
wet młodzi ludzie się z nimi 
spotykają.  

Dlatego, aby umieć je roz-
różnić i wiedzieć jak na nie re-
agować, inowrocławskie poli-
cjantki i przedstawiciele Cen-
trum Promocji Dialogu oraz 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Janikowie, specjal-
nie dla uczniów klas IV-VIII 
szkół podstawowych powiatu 

inowrocławskiego przygoto-
wali scenariusz zajęć. 

W maju zajęcia na ten wła-
śnie temat przeprowadzili na-
uczyciele, wychowawcy i peda-
godzy szkolni ze SP w Janikowie, 
Pakości, Racicach, Woli Wapow-
skiej, Kołodziejewie, „Czwórki” 
i Integracyjnej w Inowrocławiu. 
Temat zajęć brzmiał „Przeciw-
działanie mowie nienawiści – co 
może zrobić każdy z nas?”.        

- Zajęcia cieszyły się du-
żym zainteresowaniem 
uczniów, którzy aktywnie włą-
czyli się w dyskusję - mówi  na-
uczyciel z Pakości. - Podobało 
się uczniom, że zajęcia nie były 
nudne i że wszyscy pracowali – 
dodał wychowawca z Inowro-
cławia.                                                    (DM) 

PRZECIWDZIAŁANIE 
MOWIE NIENAWIŚCI
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Komenda Powiatowa Policji 
w Inowrocławiu i Regio-
nalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa 
w Bydgoszczy Terenowy Od-
dział Inowrocław zorganizo-
wali konkurs adresowany 
do dzieci, ale dedykowany 
ich mamom. 

Zadaniem dzieci było zadzwo-
nić wyznaczonego dnia i godzi-
nie na numer policji i powie-

dzieć w jaki sposób ich rodzina 
dba o bezpieczeństwo na dro-
dze oraz dlaczego tak ważne 
jest oddawanie krwi. Pierw-
szych pięć dzieci, które podzie-
liły się swoimi refleksjami wy-
grywały.  

Laureatami konkursu zo-
stali: Amelia, Anna, Ada, Mał-
gorzata i Aleksander. 

Zwycięzcom konkursu pre-
zentowe paczki wręczyli kie-
rownik inowrocławskiego 

krwiodawstwa Aniela Zabłocka 
i Komendant Powiatowy Policji 
w Inowrocławiu mł. insp. Karol 
Konopacki.           

Dzieci odebrały je w obec-
ności swoich mam. Fundato-
rem upominków byli: Powiat 
Inowrocławski i Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Bydgosz-
czy Terenowy Oddział Inowro-
cław.            
(DM) 

MAMA TO NAJPIĘKNIEJSZE 
SŁOWO ŚWIATA
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SPORT

Znakomicie w tej dużej impre-
zie sportowej zaprezentowali 
się gospodarze. Zawodnicy 

Klubu Akrobatyki Sportowej 
Akro-Sól Inowrocław zwycię-
żyli w klasyfikacji drużynowej. 

Dorobek  
medalowy 
ZŁOTO: Amelia Chełminiak, 
Antonina Chmal, Maja Kwiat-
kowska, Nadia Glanc, Antonina 
Kowalczyk, Nikodem Kwiat-

kowski, Max Rutkowski, Daniel 
Kawalerek, Julian Adamski, 
dwójka: Anna Bochenek i Ame-
lia Walczak, dwójka: Nikodem 
Kwiatkowski i Krystian Rut-
kowski, dwójka: Laura Derdzi-
kowska i Alan Kałamaja, trójka: 
Anastazja Barczak, Nadia No-
wak, Laura Derdzikowska, 
dwójka: Maria Galant, Maja Mi-

kołajewska, trójka: Galant, Mi-
kołajewska, Gabriela Krawiec.    

SREBRO: Wiktoria Żmu-
dzińska, Małgorzata Olszewska, 
Kornelia Bogusz, Krystian Rut-
kowski, Pola Szoszorowska, Lu-
krecja Łojewska, dwójka: Lena 
Stawicka i Sandra Słomkowska, 
trójka: Amelia Walczak, Sandra 
Słomkowska, Lena Stawicka,        

BRĄZ: Zuzanna Górna, He-
lena Golał, Lena Sikorska, 
dwójka: Adamska, Katulska,  

CZWARTA LOKATA: Mi-
lena Sobocińska, Oliwia Basiń-
ska, dwójka: Oliwia Grześko-
wiak i Lena Owedyk, trójka: 
Walczak, Słomkowska, Sta-
wicka, trójka: Łukasiewicz, 
Fabjańczyk, Baczyńska, trójka: 
Korpas, Perlikowska, Stankow-
ska, dwójka: Chełminiak, Ziaja. 

PIĄTE MIEJSCE: Zuzanna 
Kwaśniewska, Natalia Baczyń-
ska, Lilianna Sikorska, Teresa 
Dembska, dwójka: Zuzanna 
Tuszyńska i Anna Sachyl, 
trójka: Marek, Chmielewska, 
Szymbor.   

Imprezę dofinansowano 
z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Kujawsko- Pomor-
skiego. Odbyła się z okazji  
20-lecia Mistrzostw Szkół 
w Gimnastyce Inowrocław 
2002-2022.                                         
(DM)

AKRO-SÓL ZNÓW NAJLEPSZY
W hali widowiskowo-spor-
towej OSiR na Rąbinie  
odbył się Ogólnopolski  
Turniej w Akrobatyce Spor-
towej ,,Akro i Sól’’ Inowro-
cław 2022.

SZÓSTA LOKATA
Zawodnicy Ekoserwis Damy 
Radę Inowrocław zajęli szó-
ste miejsce w Tilburgu (Ho-
landia) w turnieju plażowej 
piłki ręcznej.  

Zawody były eliminacjami 
do Klubowych Mistrzostw Eu-
ropy w 2023 roku. Walczyło 
w nich 19 ekip. W pierwszych 
dwóch dniach inowrocławianie 
rozegrali osiem spotkań (pięć 
zwycięstw i trzy przegrane). 
W meczu o wejście do półfinału 
ulegli drużynie z Tilburga. Na-
tomiast BHT Petra Płock była 
skuteczniejsza od inowrocła-

wian w potyczce o piątą lokatę.  
-  Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z występu w Holandii. Rywali-
zowaliśmy z najlepszymi ze-
społami w Europie i przegry-
waliśmy z nimi nieznacznie.  To 
pokazuje, że w drużynie drze-
mią niesamowite możliwości, 
pomimo zmian ustawienia 
i taktyki. Zdobyliśmy cenne 
punkty do klasyfikacji europej-
skiej. Niebawem widzimy się 
na turnieju w Inowrocławiu (11-
12 czerwca) - mówi Arkadiusz 
Fajok, grający trener Ekoserwis 
Damy Radę Inowrocław.  
(DM)                                                 

FO
T.

 A
KR

O
-S

Ó
L

FO
T.

 D
AM

Y 
RA

DĘ

Przez wiele lat Gniewkowo ko-
jarzone było nie tylko z piłką 
nożna, a może przede wszyst-
kim z koszykówką za sprawą 
grającego w II lidze Harmattana 
Gniewkowo. Niestety, wiele 
różnych okoliczności sprawiło, 
że koszykówka zniknęła z prze-
strzeni gniewkowskiej.  

Trening z mistrzem 
Aż aż 40 adeptów koszykówki 
zdecydowało się na trening 
z pochodzącym z Inowrocławia 
rozgrywającym, byłym repre-
zentantem Polski.  

Dla wielu młodych graczy 
było to pierwsze spotkanie ze 
sportowcem przez wielkie S. 
Dla uczestników zajęć organi-
zatorzy przygotowali pamiąt-
kowy medal oraz certyfikat 
uczestnictwa w treningu z au-
tografem „Szubiego”. 

Turniej Trio Basket  
Kolejnym punktem w progra-
mie był turniej koszykówki Trio 

Basket dla dzieci i młodzieży, 
który był rozgrywany w trzech 
kategoriach: dziewcząt, chłop-
ców w wieku 14-15 lat oraz po-
wyżej 16 roku życia.  

Grano systemem każdy 
z każdym w grupie po 7 minut 
lub do zdobycia 11 punktów 
przez jedną z drużyn.  

KLASYFIKACJA - dziew-
częta: 1. Leośki, 2. Iks Igreki,  
3. Kasprowicz Team, chłopcy 
14-15 lat: 1. Kierownicy Zamie-

szania, 2. EZ-Wygrana, 3. Kus 
Kus, 4. Jeżyki, 5. Dobry Sort, 
chłopcy powyżej 16 lat: 1. Ta-
siemy, 2. Miszu i Spółka, 3. Or-
bita Basket, 4. Bucker Squad.  

Byli gracze Harmattana 
na parkiecie 
Na koniec publiczność otrzy-
mała „deser” w postaci wy-
stępu graczy reprezentujących 
niegdyś gniewkowski Harmat-
tan.  Niestety ze względu 

na obowiązki wielu byłych+9  
zawodników nie mogło dotrzeć 
do Gniewkowa, ale to w żaden 
sposób nie umniejszyło wiel-
kiego widowiska, jakie zapre-
zentowali koszykarze.                 

Dla wszystkich uczestni-
ków zmagań sportowych 
w Gniewkowie organizatorzy 
przygotowali poczęstunek 
w postaci napojów, słodyczy 
i gorących kiełbasek z grilla.                                                    
(DM)                                                                                                          

TO BYŁO  ŚWIĘTO KOSZYKÓWKI
Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji 
w Gniewkowie zorganizował 
28 maja w kujawskim mie-
ście Święto Koszykówki. Go-
ściem specjalnym był 
Krzysztof Szubarga. 
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400 DLA EDMUNDA
W poniedzialek na Stadionie 
Miejskim imienia Inowrocław-
skich Olimpijczyków - w ra-
mach kolejnej akcji „Biegam-
BoLubię pomagać”- inowro-
cławianie zorganizowali 
 zbiórkę pieniędzy dla legendy 
sportu na Kujawach, byłego 
olimpijczyka Edmunda Bo-
rowskiego, który zmaga się 
z nowotworem prostaty. 

O godz. 19 rozpoczęła się szta-
feta „400 dla Edmunda”. Była 
połączona z licytacjami. Wziął 
w niej udział m.in. skoczek 
wzwyż Norbert Kobielski.  

Udało się uzbierać 1580 
złotych w trakcie imprezy i 460 
zł z licytacji.  

Edmund Borowski 17 lat 
temu usłyszał druzgocącą dia-
gnozę, która wywróciła jego ży-
cie do góry nogami – nowotwór 
prostaty. Ze względu na wy-
czerpanie możliwości leczenia 
w Polsce, zaczął szukać sposo-
bów terapii poza granicami 
kraju. W ten sposób trafił 
do specjalistycznej kliniki 
w Niemczech na metodę lecze-
nia nierefundowanym lekiem. 
Terapia ta jest skuteczna, ale też 
bardzo kosztowna.                     (DM)
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TRZY MEDALE
Reprezentanci Inowrocław-
skiego Klubu Sportowego 
Karate rywalizowali w Ple-
szewie w zawodach  Central 
Poland Open Grand Prix  
Karate WKF. 

Były to zawody rankingowe 
Polskiej Unii Karate - Polskiego 
Związku Sportowego. W Wiel-
kopolsce walczyło 700 karate-
ków z 88 klubów i 10 krajów. 
Zawodnicy Inowrocławskiego 
Klubu Sportowego Karate zdo-
byli trzy brązowe medale.  

Katarzyna Kosiak zajęła 
trzecią lokatę w kumite kobiet 

w wadze do 68 kilogramów. 
Była również trzecia w kumite 
kobiet U21 w wadze do 68 kilo-
gramów. 

Natomiast Gabriela Rybar-
czyk uplasowała się na trzeciej 
pozycji w kumite dziewcząt  
10-11 lat w wadze powyżej  
40 kilogramów.  

Ponadto Maria Wełnic zo-
stała sklasyfikowana na piątym 
miejscu w kumite dziewcząt  
10-11 lat w wadze powyżej  
40 kilogramów. 

Piąty w kata indywidual-
nym był za to Michał Giszter.  
(DM)         
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SIATKARKI W ŚWIETNEJ FORMIE
Zawodniczki MSPS/Inowro-
cławska Akademia Siatkówki 
zostały mistrzami wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. 
Sięgnęły po Puchar Kuja-
wiaka i Pomorzanki.  

W Grudziądzu znakomicie wy-
padły dwa inowrocławskie ze-
społy w finałach mistrzostw 
województwa w minisiat-
kówce dziewcząt.  

Anna Brudzińska, Karolina 
Świerczyńska, Aleksandra Do-
becka, Zuzanna Frydrych zwy-
ciężyły we wszystkich me-
czach. Nie dały przeciwnicz-
kom żadnych szans.  

Pokonały VolleyStal II 
Grudziądz 25:4, MKS Wazówna 
I Golub-Dobrzyń 25:3, MUKS 
Joker II Świecie 25:6, VolleyStal 
I Grudziądz 25:8 i SP 31 Pałac 
I Bydgoszcz 25:15. Zajęły pierw-
sza miejsce. Druga była Volley-
Stal, a trzeci Pałac I.  

Dobrze zaprezentowały 
się też Zuzanna Dankowska, 
Hanna Kopińska, Zuzanna Mi-
kołajew i Ola Harenda.  

Wywalczyły czwartą lo-
katę. Przegrały tylko jedno 
spotkanie. Wygrały ze Stalą 
I Grudziądz 25:19, MUKS X 
LO/SP 28 Toruń 25:10 i Sparta-
kusem Koronowo 25:8.     

- Brawa dla dziewcząt, 
które spisały się w Grudziądzu 

bardzo dobrze. To znakomita 
promocja Miasta Inowrocła-
wia, Powiatu Inowrocław-
skiego i Gminy Inowrocław. 
Najlepsza zawodniczka jest bo-
wiem uczennicą Szkoły Pod-
stawowej w Tupadłach - mówi 
Zbigniew Nowak, trener siatka-
rek MSPS/IAS.  

Awans do finału rozgrywek 
Kinder Joy of Moving 
Inowrocławianki w miniony 
weekend rywalizowały w Gru-
dziądzu w półfinale Mistrzostw 
Polski w minisiatkówce dziew-
cząt w rozgrywkach Kinder Joy 

of Moving. Zwyciężyły w zawo-
dach i wraz z Jokerem Świecie 
będą reprezentowały nasz re-
gion w imprezie finałowej 
w Gliwicach (1-3 lipca).  

Zawodniczki MSPS w fazie 
grupowej wysoko pokonały Pa-
łac II Bydgoszcz 2:0 (15:4, 15:5), 
VolleyStal II Grudziadz 2:0 
(15:5, 15:4), Stal I Grudziądz 2:0 
(15:1, 15:2) i Jokera I Świecie 2:0 
(15:5, 15:4).  

W półfinale były lepsze 
od Pałacu I Bydgoszcz 2:0 (15:2, 
15:2), a w finale okazały się sku-
teczniejsze od Jokera I Świecie 
2:0 (15:8, 15:5).     

W barwach MSPS grały: 
Anna Brudzińska, Karolina 
Świerczyńska, Aleksandra Do-
becka i Zuzanna Frydrych.  

Kinder Joy of Moving Ce-
lem to projekt realizowany 
przez Polski Związek Piłki Siat-
kowej we współpracy z Grupą 
Ferrero w Polsce. To promocja 
aktywnego stylu życia wśród 
najmłodszych, ale i nauka uni-
wersalnych wartości sportu 
przez wspólną zabawę. Zawod-
niczki rozwijają swoje umiejęt-
ności sportowe, ale i uczą się 
pracy w zespole oraz budują 
prawdziwe przyjaźnie.            (DM)                                       
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Trzecia liga (grupa 2) 
Błękitni Stargard - Unia Jani-
kowo 1:2, Konrad Prawucki - 
Przemysław Kędziora 2, Świt 
Skolwin - Zawisza Bydgoszcz 
6:1, Olimpia Grudziądz - Polonia 
Środa Wielkopolska 7:2, GKS 
Przodkowo - Pogoń Nowe Skal-
mierzyce 0:1, Kotwica Koło-
brzeg - Bałtyk Koszalin 1:0, So-
kół Kleczew - KP Starogard 
Gdański 1:1, Jarota Jarocin - Sto-
lem Gniewino 2:2, Bałtyk Gdy-
nia - Kluczeva Stargard 2:1. Pro-
wadzi Olimpia 73 punkty, 
a druga jest Kotwica 69. Unia J. 
awansowała na trzecie miejsce 
53. Identyczny dorobek ma Świt.  

Czwarta liga 
Notecianka Pakość - Orlęta 
Aleksandrów Kujawski 2:1, Nor-
bert Rościszewski, Przemysław 
Swojnóg - Łukasz Rutecki, Cuia-
via Inowrocław - Start Eco-Pol 
Pruszcz 0:0, Unia Gniewkowo - 
Chełminianka Chełmno 0:1, Ka-
mil Kurkierewicz, Pomorzanin 

Toruń - Lider Włocławek 1:0, 
Lech Rypin - Chemik Moderator 
Bydgoszcz 1:2, Wda Świecie - 
Pogoń Mogilno 2:1, Unia Solec 
Kujawski - Budowlany KS Byd-
goszcz 5:0, Włocłavia Włocła-
wek - Kujawianka Izbica Kujaw-
ska 5:1, Sparta Brodnica - Spor-
tis Łochowo 2:1. W tabeli 
na czele Unia Solec Kuj. 69 pkt. 
Notecianka jest ósma 40, Cuia-

via dwunasta 31, a Unia G. zaj-
muje siedemnastą lokatę 24. 

Piąta liga (grupa 2) 
Kujawiak Instalnova Kruszyn - 
Piast Kołodziejewo 2:0, Konrad 
Błaszczyk 2, Pogoń II Mogilno - 
Gopło Kruszwica 1:3, Kacper 
Strzelecki - Michał Kruszczyń-
ski 2, Mateusz Kurtysiak, Wisła 
Dobrzyń n/Wisłą - Mień Lipno 

1:1, Polcalc Lubienianka Lubień 
Kujawski - Kujawiak Lumac Ko-
wal 2:4, LTP Lubanie - Zdrój Cie-
chocinek 2:2, Tłuchowia Tłu-
chowo - GKS Baruchowo 3:0, 
Sadownik Waganiec - Noteć Ła-
biszyn 0:2, Kujawiak Lumac - 
Mień Lipno 3:1. Noteć Inowro-
cław wycofała się z rozgrywek 
po rundzie jesiennej. Liderem 
jest Tłuchowia 68. Gopło awan-

sowało na szóste miejsce 38, 
a Piast jest ósmy 36.  

A klasa (grupa 2) 
Zagłębie Piechcin - Dąb Bą-
kowo/Dąbrowa Biskupia 3:1, Pa-
weł Marciniak 2, Sławomir Re-
inke - Michał Wołczyk, Goplania 
Inowrocław - Pałuczanka Żnin 
0:0, Dąb BOSiR Barcin - Piast 
Złotniki Kujawskie 2:3, Rado-
sław Mróz, Hubert Ciszewski - 
Mariusz Kwiatkowski 2, Kry-
stian Bleja, Szubinianka SISU 
Szubin - Zootechnik Kołuda 
Wielka 2:2, Paweł Jakubowski 2 
- Adrian Turowski, Jakub Śle-
bioda, Mikrus Szadłowice - No-
teć Gębice 1:2, Piotr Jaworski - 
Dominik Jelonek, Filip Bedna-
rek, LZS Kościelec - Akademia 
Futbolu Brzoza 0:3, Adrian Ka-
łek, Filip Jurczykowski, Łukasz 
Żuchowski, Spójnia Białe Błota 
- Kujawy Markowice 5:1,  Michał 
Sander 2, Szymon Glanc, Oskar 
Suchodolski, Marcin Czerwiński 
- Wiktor Libera. W tabeli prowa-
dzi Noteć 55, a drugi jest Zoo-
technik 51.  

B klasa (grupa 4) 
Unia II Gniewkowo - Cukrow-
nik Tuczno 1:3, Tomasz Urbań-
ski - Kacper Wójtowicz, Damian 
Zalewski, Kamil Wujkowski, 

Czarni Wierzchosławice - Orło-
wianka Orłowo 0:2, Kamil Ugor-
ski, Bartłomiej Jędrzejczak, KS 
Ino-Term Brzoza - Sparta Jano-
wiec Wielkopolski 3:1, Burza 
Tribo Nowa Wieś Wielka - Noteć 
II Łabiszyn 2:0, LZS Jadowniki 
- Olimpia Dąbrowa 1:4, Snajper 
Rogowo - LZS Grochowiska 
Księże 1:2. Liderem jest Cu-
krownik 40 pkt., który wyprze-
dza Brzozę 38 i Orłowiankę 37.  

B klasa (grupa 5) 
Kolorowi Krusza Zamkowa - 
Kujawy Kozy 6:0, Wiktor Toma-
szewski 3, Kacper Raczyński, 
Andrzej Matusiak, Robert Bara-
nek, Unia II Janikowo - Kuja-
wiak Sukowy 4:5, Igor Giża, Pa-
tryk Nowicki, Michał Wojcie-
chowski, Aleks Lament - Szy-
mon Smokowski 2, Hubert Bur-
dziński 2, Dawid Gościniak, Fre-
gata Polanowice - Noteć II Gę-
bice 2:1, Patryk Tomczak, Mi-
łosz Pruczkowski - Mateusz 
Pawłowski, Unia Leszcze - Pro-
mień Szczepanowo 3:0 (walko-
wer) - goście zrezygnowali z wy-
jazdu na mecz, Kujawianka 
Strzelno - Iskra Sikorowo 3:0 
(walkower) - goście nie przyje-
chali na zawody. Na czele jest 
Tarant 43 pkt. Drugie miejsce 
zajmuje Kujawianka 41.       (DM)                                                                                  

NA BOISKACH PIŁKARSKICH W REGIONIE
Piłkarze z regionu rozegrali 
ligowe mecze. Kolejne zwy-
cięstwo odniosła Unia Jani-
kowo. Z trzech punktów cie-
szyła się także Notecianka Pa-
kość. Remis zanotowała Cuia-
via Inowrocław. 
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