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G
otowanie nie było 
pierwszą pasją Jagódki. 
Z powodzeniem starto-
wała w biegach w Byd-
goszczy. Trenowała 
także tenis stołowy 

w Inowrocławiu. Uwielbia również po-
dróże. Kilka razy odwiedziła Chorwa-
cję, gdzie polubiła owoce morze. 

- Na początku gotowałam z mamą 
i babcią. Po prostu bardzo to lubiłam. 
Później gdy byłam starsza ekspery-
mentowałam w kuchni i to się przero-

dziło w pasję - mówi triumfatorka  
„MasterChef Junior”.  

11-latka sama wypełniła formu-
larz zgłoszenia do programu. Nie na-
stawiała się, że się dostanie.  

- Córka poprosiła nas tylko 
o zgodę. O zakwalifikowaniu się 
do udziału w castingu zdecydował 
kontakt z kamerą, który Jagoda zdo-
była w konkursie „Ratujemy i Uczymy 
Ratować”, prowadzonym przez Fun-
dację Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Szkoła w Kołodziejewie odno-

siła w nim sukcesy - podkreśla Łukasz 
Łaganowski, tata Jagody. 

W finałowym odcinku programu 
Jagoda była zdecydowania lepsza 
od konkurentów. Olśniła jurorów prze-
grzebkami z salsą z awokado i marche-
wek, z puree marchewkowo-imbiro-
wym z kolendrą i sokiem z limonki 
oraz ogórkiem, stekiem wołowym 
w sosie z czerwonego wina ze smażo-
nymi szparagami i deserem, na który 
podała bezę Pavlova z kremem śmie-
tankowym i lodami malinowymi. 

- Najlepsze, co może w życiu spo-
tkać człowieka, to spełnienie marzeń 
- mówiła Jagoda po finale. 

W przyszłości chciałaby mieć 
własną kawiarnię w kamienicy o na-
zwie „Podniebna”.  

Jagodę gorąco dopingowali 
mieszkańcy Gminy Janikowo, Mogilna 
(Sosnówiec leży blisko tej miejscowo-
ści) i Powiatu Inowrocławskiego.   

Serdeczne gratulacje i wyrazy naj-
wyższego uznania w związku z sukce-
sem złożyła 11-latce starosta Wiesława 
Pawłowska. 

- Możliwość śledzenia poczynań 
i kibicowania tak zdolnej, młodej 
mieszkance Powiatu Inowrocławskiego 

przepełnia nas wszystkich poczuciem 
dumy. Jestem pełna podziwu dla Two-
jej pracowitości, pomysłowości i kuli-
narnej wyobraźni. Gratuluję niebywa-
łego talentu, a także determinacji i sa-
modyscypliny, połączonych z ogromną 
wrażliwością i skromnością. Jestem 
przekonana, że połączenie wrodzonego 
daru z posiadanymi przez Ciebie ce-

chami charakteru pozwoli Ci odnosić 
kolejne sukcesy. Jednocześnie pragnę 
wyrazić słowa podziękowania za godne 
reprezentowanie naszego Powiatu oraz 
ogromny wkład w budowanie jego po-
zytywnego wizerunku – czytamy w li-
ście starosty Wiesławy Pawłowskiej 
do Jagody Łaganowskiej, który przeka-
zała jej wraz z upominkiem.

Piątek, 14 maja 2021
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11-letnia Jagoda Łaganowska z Sosnówca 
(sołectwo Dębowo w gminie Janikowo 
w powiecie inowrocławskim) zwyciężyła 
w szóstej edycji programu TVN „Master-
Chef Junior”. W wielkim finale uczennica 
Szkoły Podstawowej w Kołodziejewie była 
lepsza od Kazika Józefowicza ze Starego 
Torunia i Stasia Zawłockiego z Pełczyc.
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•  części do maszyn 
rolniczych
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• opony, dętki
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Zespół Ludowy „Radojewicza-
nie” z Radojewic rozpoczął 
nowy rok od zdobycia pierw-
szego miejsca podczas V Festi-
walu Folklorystycznego 
im. Tadeusza Zielińskiego 
w Brześciu Kujawskim. 

Z uwagi na pandemię festiwal 
odbył się w formie online. Ze-
społy zaproszono do nagrania 
swoich występów na scenie 
Brzeskiego Centrum Kultury 
i Historii „Wahadło”.  

W imprezie rywalizowało 
dwanaście grup z całego kraju. 

W kategorii seniorskich 
formacji śpiewaczych pierwsze 
miejsce zajął Zespół Ludowy 
„Radojewiczanie”. Drugie były  
„Polesianki’’ z Wartkowic, 
a trzeci Klub Seniora Kujawy 
Bachorne Nowe z Osięcin. 

Każda z grup otrzymała na-
grodę finansową oraz nagranie 
swojej festiwalowej prezentacji 
do wykorzystania w dowolny 
sposób do własnej promocji.

Muzeum im. Jana Kasprowicza 
serdecznie zaprasza jutro 
wszystkich mieszkańców Po-
wiatu Inowrocławskiego 
do odwiedzenia pałacu przy ul. 
Solankowej 33. Zapewniamy, 
że warto! 

- Powiatowe muzeum to nasza 
perła, miejsce wyjątkowe, które 
po przerwie, spowodowanej 
obostrzeniami sanitarnymi 
wznowiło swoją działalność. 
Instytucja oferuje moc wrażeń 
dla dorosłych i dzieci, z których 
warto skorzystać – mówi staro-
sta Wiesława Pawłowska. 

Jutro muzeum czeka 
na mieszkańców. Od 16.00 

do 19.30, co pół godziny, będzie 
otwierać dla wszystkich zain-
teresowanych placówkę. 

W związku z panującym 
zagrożeniem epidemicznym 
organizatorzy zmuszeni byli 
ograniczyć liczbę zwiedzają-
cych w tym samym czasie. Jed-
norazowo na salach przebywać 
może 5 osób (lub 7 wspólnie za-
mieszkujących).  

W kasie Muzeum im. Jana 
Kasprowicza czekają na miesz-
kańców bezpłatne wejściówki. 
Każda z minigrup będzie indy-
widualnie oprowadzona 
po wystawach. Wejściówki nie 
będą obowiązywały na bileto-
waną wystawę Edgara Degasa. 

- Pokażemy nowe wy-
stawy, obiekty i miejsca 
rzadko udostępniane. Zapre-
zentujemy archiwalne foto-
grafie inowrocławskich stra-
żaków, pochodzące ze zbio-
rów Inowrocławskiego Od-
działu Archiwum Państwo-
wego w Bydgoszczy. W ogro-
dzie na najmłodszych czeka 
zabawa związana z budową 
hotelu dla dzikich pszczół – 
mówi Marcin Woźniak, dyrek-
tor muzeum,  

„Podwieczorek w Mu-
zeum” odbywa się pod hono-
rowym patronatem Starosty 
Inowrocławskiego Wiesławy 
Pawłowskiej.

Podwieczorek 
w powiatowym muzeum
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Udany początek sezonu
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 

Tydzień Bibliotek 2021 trwa 
w najlepsze do 15 maja. Space-
rowicze i odwiedzający książ-

nicę w Inowrocławiu mogą 
w oknach biblioteki podziwiać 

wystawę fotografii. Autorką 
zdjęć jest Sylwia Filipczak, 

a modelką Lena Ziętek. Uczen-
nica III Liceum Ogólnokształ-

cącego jest finalistką konkursu 
Wielkopolska Miss Nastolatek 
2020. Sesja zdjęciowa odby-

wała się w bibliotece w lutym, 
a jej efekty można podziwiać 

do końca tygodnia.  
 

KINOMAX WRÓCI 29 MAJA  
Poznaliśmy datę ponownego 

otwarcia kin. - Wracamy  
29 maja. Jeszcze trochę musimy 
poczekać, ale mocno wykorzy-

stamy ten czas. Przygotowu-
jemy kino, żeby Wasz pobyt 
u nas był komfortowy i bez-
pieczny. Intensywnie pracu-

jemy też nad nowym repertu-
arem, tak żeby każdy znalazł coś 

dla siebie - informują pracow-
nicy Kinomaxu Inowrocław. 

 
HOŁD DLA BOHATERÓW 

8 maja w 76. rocznicę zakoń-
czenia II wojny światowej 
w Europie, w Narodowym 
Dniu Zwycięstwa kwiaty 

pod obeliskiem na inowro-
cławskich Błoniach złożyli sta-

rosta Wiesława Pawłowska 
i przewodniczący Rady Po-

wiatu Inowrocławskiego Ma-
rek Mieszko Gerus.

FO
T.

 S
YL

W
IA

 F
IL

IP
CZ

AK

                          KRÓTKO

WYDAWCA:  
Polska Press Sp. z o.o.,  
oddział Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2,  
85-063 Bydgoszcz.  
 
REDAKTOR NACZELNY:  
Tomasz Pietraszak. 
 
REDAKCJA W INOWROCŁAWIU:  
aleja Ratuszowa 15, tel. 52 355 16 51,  
Maciej Drabikowski   tel. 607 999 994, 
maciej.drabikowski@polskapress.pl.  
 
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ:  
Hanna Szoszorowska   tel. 668 957 252.  
 
DRUK: Oddział Poligrafia Polska Press.  
STRONY  3-7  są materiałami przesła-
nymi przez samorządy. Redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Inowrocławiu rozpoczął 
pierwsze koszenie trawy w pa-
sach drogowych ulic kategorii 
powiatowej w granicach miasta. 

Prace są wykonywane według 
następującej kolejności: al. Ko-
pernika, ul. Narutowicza, al. Ra-
tuszowa, ul. Solankowa, al. Nie-
podległości, ul. Wojska Polskiego, 
ul. Poznańska, ul. Staszica, ul. 
Miechowicka, ul. Dworcowa, ul. 
Laubitza, ul. Toruńska, ul. Wierz-
bińskiego, ul. Rąbińska, ul. Bat-
kowska, ul. Jacewska, ul. Dzia-
łowa, ul. Św. Ducha, ul. Marcin-

kowskiego, ul. Orłowska, ul. Mą-
tewska, ul. Reymonta. Kolejność 
i czas koszenia może ulec zmia-
nie ze względu na nieprzewi-
dziane sytuacje losowe (niesprzy-
jające warunki atmosferyczne). 
Prosimy użytkowników dróg 
o zachowanie ostrożności!

Wiosenne koszenie traw
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Dziś w Muzeum im. Jana Ka-
sprowicza otwarta zostanie wy-
stawa prac Edgara Degasa, fran-
cuskiego impresjonisty żyją-
cego w latach 1834-1917. Pocho-
dzą one z kolekcji obywatela Ło-
twy Vassilija Kesaurim. 

Wystawa nosi tytuł „Edgar 
Degas - impresjonizm szczera 
prawda” i jest prezentacją mo-
notypii (grafik) powstałych 
w latach 1877-1878, będących 
ilustracjami do książki Ludo-
vica Halévy’ego pt. „La Fa-

mille Cardinal”. Publikacja 
jest satyrą, opowiadającą 
o życiu i pracy tancerzy bale-
towych.  

Poprzez serię, Degas uka-
zał własne spojrzenie na fran-
cuskie społeczeństwo oraz pa-
ryskie ulice, tętniące nocnym 
życiem.  

Ryciny z zestawu La Fa-
mille Cardinal są szczególnie 
ważne, gdyż wiele oryginal-
nych monotypii Edgara De-
gasa zaginęło. Są to jedyne 
istniejące egzemplarze grafik! 

W związku z wystawą 
właściciel prac Vassilij Kesau-
rim będzie gościł w Inowro-
cławiu.  

Jego kolekcja jest jedną 
z wystaw proponowanych 
przez ART EXPO SIA. 

Z kolei Degas to pierwszy 
tak znany europejski artysta 
pokazywany w Inowrocła-
wiu. Żył w czasach Kasprowi-
cza i Przybyszewskiego. 

Biletowana wystawa pre-  
zentowana będzie do 22  
sierpnia. 
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Od dziś wystawa prac Edgara Degasa
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REKLAMA 0010141489

ROLJAZ

CZYNNE: pon. - pt. 800 - 1600, sobota 800 - 1300

( 52 353 20 57    ( 696 201 937

Wielowieś 55  
k. Pakości

 Nasiona traw - pastewnych - gazonowych
 Lucerna  Folie rolnicze i ogrodnicze
 Środki ochrony roślin  Substraty torfowe
 Sprzęt ogrodniczy  Worki do warzyw
 Nawozy do traw, iglaków, na działki
 Nawozy dolistne dla rolnictwa  Kora
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Na stronach Narodowego 
Centrum Kultury pojawiła 
się cyfrowa publikacja 
zbierająca najlepsze pro-
jekty edukacyjne 2020 
w Polsce. Wśród nich zna-
lazła się książka „Trapezy 
i łzy. Kształty najdaw-
niejszej kultury powiatu 
inowrocławskiego” 
nauczyciela z III Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Królowej Jadwigi Łukasza 
Oliwkowskiego, której pa-
tronem honorowym była 
Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska.

Warto dodać, że to jedyny 
projekt z  województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
Z  całej Polski zgłoszono 
łącznie 130 projektów, które 

dotyczyły promowania nie-
znanych „skarbów” małych 
miejscowości oraz działań 
edukacyjnych z  tym zwią-
zanych.

W  konkursie chodzi-
ło o  niespopularyzowane 
wartości kulturowe miej-
scowości do 30 tysięcy 
mieszkańców. Podkreślano 
rolę działań, które udało się 
zrealizować, mimo skrajnie 
nieprzychylnych warunków 
związanych z  pandemią. 

Wyróżnione „Trapezy i łzy” 
otrzymały 47 punktów na 
50 możliwych. 

„Trapezy i  łzy” miały 
wielowymiarowy charakter 
- dotyczyły popularyzacji 
niezwykłych znaków prze-
szłości w  pobliżu Inowro-
cławia – śladów „długich 
domów” sprzed 6000 tysię-
cy lat (ten fenomen historii 
i  przyrody jest być może 
najrozleglejszym śladem 
neolitu w Polsce) i grobow-

ców megalitycznych w  Ło-
jewie (jeden z nich jest do-
tąd największym obiektem 
neolitycznym w kraju). 

Do współpracy zaproszo-
no nie tylko młodzież liceal-
ną, ale również naukowców 
z  kilku uczelni w  kraju. 
Przed zamknięciem szkół 
zdążono zrealizować m.in. 
serię wykładów i warsztaty 
artystyczne. Wydano książ-
kę „Trapezy i  łzy. Kształty 
najdawniejszej kultury po-

wiatu inowrocławskiego”, 
której promocję połączo-
no z  finałem projektu we 
wrześniu i  zaprezentowa-
no w  auli III LO. Poza czę-
ścią teoretyczną – obszer-
nym esejem – znalazły się 
w  książce również opo-
wiadania uczniów, dialog 

humanistyczny i  prace pla-
styczne.

Nad całością przedsię-
wzięcia czuwało Staro-
stwo Powiatowe w  Ino-
wrocławiu, a  patronem 
honorowym była  Starosta 
Inowrocławski Wiesława 
Pawłowska. 

Nagroda dla książki z Powiatu Inowrocławskiego

Pistolet znaleziony  
na strychu

Mauser model 1910 został 
przekazany do zbiorów 
muzeum przez Prokura-
turę Rejonową w Inowro-
cławiu. Został znaleziony 
podczas prac remon-
towych dachu Zespołu 
Szkół Specjalnych  
im. Marka Kotańskiego 
przy ul. Solankowej. 

Był ukryty między stro-
pem a  podłogą, zawinięty 
w chustkę z inicjałami EM. 
Na lufie pistoletu wybita jest 
nazwa producenta: Waffen-
fabrik Mauser A.-G. Obern-
dorf  A. N. Mauser's Patent. 
Początek firmy Mauser datu-

je się na 1811 r., kiedy to Fry-
deryk I  Wirtemberski zało-
żył królewską fabrykę broni 
w Oberndorfie, małym mie-
ście w Scharzwaldzie.

Mauser m. 1910 był pisto-
letem samopowtarzalnym. 
Broń działała na zasadzie 
odrzutu zamka swobodne-
go. Lufa była utrzymywana 
na szkielecie przez dwa ele-
menty pod lufą, przez które 
przechodziła żerdź spręży-
ny powrotnej. Skrzydełko 
na końcu żerdzi było zacze-
pem służącym do rozkłada-
nia broni. Pistolet składał 
się z  zaledwie 31 części; 
kaliber 6,35x15,5 mm Brow-
ning; magazynek pudełko-
wy na 9 nabojów.

Życzenia dla Bibliotekarzy
W związku Dniem Biblio-
tekarza i Bibliotek staro-
sta Wiesława Pawłowska 
odwiedziła Bibliotekę 
Miejską im. Jana Ka-
sprowicza i spotkała się 
z dyrektor Dorotą Drob-
nik-Stefańską.

Starosta przekazała upo-
minki i  złożyła najserdecz-
niejsze życzenia pracowni-
kom biblioteki, która służy 
wszystkim mieszkańcom 
Powiatu Inowrocławskiego. 
- Tegoroczne święto obcho-
dzimy w  cieniu epidemii, 
która sprawiła, że czytelni-
cy przez miesiące nie mieli 
dostępu do książek. Ta nad-
zwyczajna sytuacja uświada-

mia nam jeszcze dobitniej, 
jak ważną rolę społeczną 
pełnią biblioteki. Były i  są 
oknem na świat, dawały 
i  dają możliwość poznania 
i odbywania najdalszych po-

dróży. Nowoczesna bibliote-
ka pozwala na sięganie dużo 
dalej, niż do księgozbioru, 
jaki znajduje się na biblio-
tecznych półkach – czytamy 
w liście gratulacyjnym.

Starosta Wiesława Paw-
łowska złożyła też życze-
nia satysfakcji z wypełnia-
nej ważnej społecznej roli, 
wielu ciekawych inicjatyw 
i form kontaktów z czytelni-
kami, życzliwości oraz wy-
trwałości w  propagowaniu 
cennego nawyku obcowania 
z książką.

- Oby praca dawała Pań-
stwu zadowolenie, a  mi-
sja upowszechniania czy-
telnictwa i  kultury słowa 
w  tym trudnym czasie 
przynosiła satysfakcję i ra-
dość. Życzę wszystkim Pań-
stwu powodzenia w  reali-
zacji zamierzonych planów 
zawodowych, wielu suk-
cesów, zdrowia i  licznych 
czytelników – powiedziała 
starosta.

Rozpoczyna się rekrutacja
Za kilka dni uczniowie 
szkół podstawowych 
będą mogli wybierać 
szkoły, w których chcą 
się dalej uczyć. 

Rekrutacja dla kandydatów 
do szkół ponadpodstawo-
wych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat 
Inowrocławski, będzie pro-
wadzona na internetowej 
stronie: www.inowroclaw.
edu.com.pl/kandydat/app

Strona będzie aktywna 
od 17 maja od godz. 8.00 
do 21 czerwca do godz. 
15.00. Oto najważniejsze 
terminy rekrutacji:
•	17	maja	2021	r.	–	21	czerwca	
2021	r.	godz.	15.00 – złoże-
nie wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawo-
wej. Uwaga! W przypadku 
oddziałów dwujęzycznych 
i oddziałów przygotowa-
nia wojskowego termin 
na złożenie wniosku mija  
31 maja 2021 r.,

•	25	 czerwca	 2021	 r.	 –	 14	
lipca	 2021	 r.	 godz.	 15.00	
– uzupełnienie wniosku 
o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej oraz 
przekazanie zaświadcze-
nia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty,

•	22	lipca	2021	r.	godz.	8.00	
– ogłoszenie list kandy-
datów zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowa-
nych,

•	23	 lipca	2021	r.	–	30	 lipca	
2021	 r.	 godz.	 15.00 – po-

twierdzenie woli kształ-
cenia się w oddziale, 
do którego kandydat 
został zakwalifikowa-
ny, poprzez złożenie 
oryginałów świadectwa 
ukończenia szkoły pod-
stawowej i zaświadcze-
nia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty,

•	2	 sierpnia	 2021	 r.	 godz.	
8.00 – ogłoszenie list kan-
dydatów przyjętych i nie-
przyjętych.

Cieszę się, że poszukiwanie śladów najdawniejszej kultury na terenie powia-
tu inowrocławskiego znalazło się w publikacji Narodowego Centrum Kultury, 
bo to cenne i ważne zadanie. Dzięki zaangażowaniu Pana Łukasza Oliwkow-
skiego udało się zainteresować tym projektem młodzież z III LO. Szeroka po-
pularyzacja tematu jest uzasadniona, a nawet konieczna, bowiem megality 
narażone są na duży uszczerbek lub nawet całkowite zniszczenie. Dobrze, 
że sprawą zainteresowały się media, a projekt został doceniony w konkursie 
„Odkryj swój skarb”, jako jedyny w naszym województwie.

Wiesława Pawłowska 
Starosta Inowrocławski

Fot. StARoStWo PoWIAtoWE

Fot. NADESŁANE
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gmina inowrocław www.gminainowroclaw.eu

Obserwując zjawiska 
demograficzne zachodzą-
ce na terenie Polski bez 
trudu można zauważyć 
nieustającą migrację 
mieszkańców, którzy 
coraz częściej opuszczają 
miejskie aglomeracje 
i wybierają życie na wsi. 

Przyczyn „ucieczki na 
wieś” możemy doszukiwać 
w  wielu aspektach życia 
codziennego, tych związa-
nych z  bezpieczeństwem 

i  niższym poziomem prze-
stępczości oraz tych ekono-
micznych – niższe podatki 
w  gminach wiejskich, lep-
sza niż w  miastach infra-
struktura komunikacyjna 
czy przyjazna i  przejrzysta 
polityka odpadowa.

Wójt Gminy Inowrocław 
- Tadeusz Kacprzak, roz-
wój gminy upatruje w  za-
pewnianiu wysokiej jako-
ści życia mieszkańcom, co 
w sposób naturalny zachęci 
nowe osoby do osiedlania 
się na terenie gminy. Dzięki 
takiemu podejściu obser-

wujemy znaczny wzrost 
liczby domostw w miejsco-
wościach: Balczewo, Gnoj-
no, Łojewo, Sikorowo oraz 
Słońsko. 

Zapewnienie przyszłym 
mieszkańcom odpowied-
nich do osiedlania się 
warunków związane jest 
nieodzownie z przeznacza-
niem większych środków 
finansowych na inwestycje 
realizowane przez Gminę 
Inowrocław. Jako przykład 
może posłużyć podjęta 
przez władze gminy decy-

zja o  wybudowaniu sta-
cji podnoszenia ciśnienia 
w  miejscowości Słońsko, 
której celem jest zapewnie-
nie odpowiednich parame-
trów dostaw wody, głów-
nie na przestrzeni miesięcy 
wiosennych i  letnich, gdy 
pobór wody znacząco wzra-
sta. Inwestycję znajdującą 
się obecnie w  fazie pro-
jektowania infrastruktury 
technicznej realizuje Gmin-
ny Zakład Komunalny Ino-
wrocław z siedzibą w Kru-
śliwcu. 

To dzięki takim inwesty-
cjom, jak stacja podnosze-
nia ciśnienia, czy poprawia-
jące jakość infrastruktury 
komunikacyjnej remonty 
dróg, zwiększy się komfort 
poruszania się po terenie 
gminy Inowrocław. Dzięki 
realizowanym inwestycjom 
w  infrastrukturę wodno-
-kanalizacyjną możliwa bę-
dzie w  przyszłości rozbu-
dowa sieci, która zapewni 
zaopatrzenie w wodę.

Usytuowanie gminy Ino-
wrocław, okalającej mia-

sto Inowrocław, powodu-
je, iż dostęp do sklepów, 
obiektów sportowych, 
gabinetów lekarskich, ga-
lerii handlowych oraz 
wszystkich innych miejsc 
będących częścią infra-
struktury miejskiej, to czas  
od 5 do maksymalnie  
20 minut jazdy samocho-
dem. Można więc bez utrud-
nień korzystać z  dobro-
dziejstw ośrodka miejskiego 
osiedlając się w  leżącej tuż 
obok, prężnie rozwijającej 
się gminie Inowrocław.

Pracownicy ŚDS i DDS+

Z radością informujemy, 
że placówki wsparcia 
dziennego w Żalinowie 
wznowiły działalność. 

Uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomo-
cy z  radością powrócili na 
zajęcia, gdzie oddają się 
swoim ulubionym czynno-
ściom. Chętnie korzystają 
z  proponowanych zajęć te-

rapeutycznych, takich jak 
arteterapia, ergoterapia, 
terapia ruchem oraz socjo-
terapia. Pracownie znów 
wypełnił gwar, a  uczestni-
cy z zapałem przystąpili do 
pracy. Staramy się również 
o  to, aby nasi podopieczni 
nie utracili nabytych wcze-
śniej umiejętności, a  ich 
kondycja psychiczna była 
na jak najwyższym pozio-
mie.

Również Seniorzy z Dzien- 
nego Domu Senior+ ocho-
czo powrócili do swojej 
placówki. Aktywnie biorą 
udział w  zajęciach tera-
peutycznych, dbają o  ro-
ślinność w Domu, wspólnie 
tworzą prace rękodzielni-
cze. Najchętniej uczestniczą 
w  zajęciach sportowych. 

Wspólne chwile umilają so-
bie śpiewem i  rozmowami 
przy stole.

ŚDS i  DDS+ prowadzone 
są przez Spółdzielnię So-

cjalną WIGOR, z  zachowa-
niem reżimu sanitarnego, 
zgodnie z  rekomendacjami 
Wojewody Kujawsko-Po-
morskiego.

Jakość sposobem na rozwój

W Żalinowie znów gwarno wójt  
Gminy inowrocław

informuje,
że w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Inowrocław, ul. Królowej 
Jadwigi 43, 88-100 Ino-
wrocław, na tablicy ogło-
szeń oraz na stronie urzę-
du: http://gm-inowroclaw.
rbip.mojregion.info został 
podany do publicznej wia-
domości wykaz dotyczą-
cy pomieszczenia znaj-
dującego się w budynku 
komunalnym w miejsco-
wości Latkowo 17, prze-
znaczonego do oddania 
w użyczenie na okres  
3 lat dla Koła Gospodyń 
wiejskich w Latkowie.
Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Inowrocław, ul. 
Królowej Jadwigi 43, pokój  
nr 15 lub telefonicznie pod nr. 
52 35 55 817.

fot.  NADESŁANE

fot.  NADESŁANE
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www.gniewkowo.com.pl  gmina gniewkowo

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Warszawie poinfor-
mowała o dofinansowa-
niu zakupu samochodów 
dla jednostek OSP w 2021 
roku. 

Zatem piąty dzień maja 
przyniósł strażakom 
z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w  Gniewkowie bardzo 
miłą wiadomość. Zaledwie 

dzień wcześniej świętowa-
li Międzynarodowy Dzień 
Strażaka, a  już kolejnego 
czekała na nich bardzo miła 
niespodzianka w  postaci 
dofinansowania zakupu no-
wego samochodu bojowego. 
Przypomnijmy, że to wła-
śnie dzięki dążeniom Bur-
mistrza Gniewkowa Adama 
Straszyńskiego, Rada Miej-
ska w  tegorocznym budże-
cie wyasygnowała na zakup 
nowego wozu dla strażaków 
300 tysięcy złotych.

Jest to wspaniała wiado-
mość nie tylko dla strażaków 
i mieszkańców Gniewkowa, 
ale również dla całej naszej 
gminy i  sąsiednich miej-
scowości, które gniewkow-
scy strażacy wspomagają 
w  akcjach. Dzięki nowemu, 
ciężkiemu samochodowi ra-
towniczo-gaśniczemu zde-
cydowanie zwiększy się bez-
pieczeństwo mieszkańców 
oraz strażaków uczestniczą-
cych w  działaniach gaśni-
czych i ratowniczych.

Umowy na wykonanie dokumentacji projektowych 
podpisane

29 kwietnia Burmistrz 
Gniewkowa Adam Stra-
szyński podpisał umo-
wy na wykonanie doku-
mentacji projektowych 
dla przebudowy dróg 
gminnych z wykonawcą 
Przedsiębiorstwem 
Wielobranżowym „Proj- 
Masz” Dorota Cieszyń-
ska z Torunia.

Obejmują one następu-
jące zadania:
•	Wykonanie dokumenta-

cji projektowej  
na zadanie pn.: „Prze-
budowa drogi gminnej 
nr 151142C ul. Kolejowa 
w Gniewkowie przecho-
dzącej w drogę gminną 
150326C Gniewkowo- Bą-
bolin”.

•	Wykonanie dokumen-
tacji projektowej na za-
danie np.: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 151114C 
ul. Ogrodowa w Gniew-
kowie”.

•	Wykonanie dokumen-
tacji projektowej na za-
danie pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 150309C 
w Kleparach”.

•	Wykonanie dokumen- 
tacji projektowej  
na zadanie pn.: „Prze-
budowa drogi gminnej 
w Gąskach (dawna 
Lipionka).

•	Wykonanie dokumen-
tacji projektowej na za-
danie pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 150316C 
w Buczkowie”.
W  ramach tego postę-

powania po spełnieniu 
wszystkich formalności 

zostaną podpisane umowy 
na kolejne zadania:
•	Wykonanie dokumentacji 

projektowej na zadanie 
pn.: „Przebudowa drogi 
gminnej nr 151126C ul. 
Cegielna w Gniewkowie”

•	Wykonanie dokumentacji 
projektowej na zadanie 
pn.: „Przebudowa drogi 
ul. Piasta w Gniewkowie- 
do posesji 1, 2, 2a, 3”
W  związku z  powyż-

szym zapraszamy miesz-
kańców poszczególnych 
ulic/dróg o  zgłaszanie 
ewentualnych uwag oraz 
propozycji do projektowa-
nych ww. odcinków.

Nowy wóz bojowy  
dla strażaków z Gniewkowa
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GMINA KRUSZWICA www.gminakruszwica.pl

29 kwietnia na parkingu 
przy ul. Podzamcze nad 
jeziorem Gopło odbyło 
się wodowanie statku 
„Barwanna”.

Barwannę eksploatowało 
wcześniej przez wiele lat 
Gospodarstwo Rybackie 
w  Kruszwicy. Była ona nie-
pisanym symbolem Gopła, 
zanim jeszcze pojawił się wy-
cieczkowy statek „Rusałka”.

Burmistrz Kruszwicy 
Dariusz Witczak w  poro-

zumieniu z  Polskim To-
warzystwem Turystyczno-
-Krajoznawczym Oddział 
Nadgoplański podjęli decy-
zję o  zakupie przez PTTK 
łodzi „Barwanna” oraz jej 
odbudowie, tak by mogła 
wrócić na jezioro Gopło 
i  stanowić nową atrakcję 
turystyczną Kruszwicy.

W  czasie wodowania, 
oprócz sympatyków i człon-
ków PTTK oraz kruszwi-
czan, obecny był także Wo-
jewoda Kujawsko-Pomorski 
Mikołaj Bogdanowicz.

Barwanna wraca na Gopło!
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www.rojewo.pl  GMINA ROJEWO

W tym roku święta 
majowe uczciliśmy 
w niezwykły sposób. 

W  ramach Gminnej Ma-
jówki on-line realizowanej 
przez Gminę Rojewo i  Sa-
morządowy Zespół Oświaty 
i  Kultury odbyła się Akcja 
„Honorowy Bieg z  Flagą” 
dla uczczenia Dnia Flagi 
2 maja.

 Z  okazji tegorocznych 
obchodów Narodowego 
Święta 3 Maja powstał film 
pt. „Czytamy Konstytucję”, 
w  którym wzięło udział 
aż 40 osób. Premiera mia-
ła miejsce 3 maja na profi-
lu Szoik Rojewo (facebook.
com) i  cieszyła się dużą 
oglądalnością. 

Na łamach profilu uka-
zał się również film pt. 
„Przedszkolaki Ojczyź-
nie” przygotowany przez 
przedszkolaki z  Rojewic. 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w  Rojewie dla uczcze-
nia Dnia Polonii i Polaków 

mieszkających za granicą 
opublikowała na swoim 
profilu oraz stronie inter-
netowej film z pozdrowie-
niami od naszych roda-
ków z  Wielkiej Brytanii, 
Norwegii, Niemiec, Taj-
landii, USA, Danii, Litwy 
i  Włoch, który stworzyła 
wraz z  Zespołem „Nasze 
Kujawy” (link: http://gbp.
ro j e wo. p l /2 0 2 1 /0 5 /m a -
jowka-w-gminie-rojewo/), 
natomiast na facebooko-
wym profilu Szkoły Pod-
stawowej im. Kazimierza 
Górskiego w  Rojewie oraz 
stronie internetowej Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego w  Rojewie pojawiły 
się zdjęcia i nagrania przy-
gotowane z  okazji obcho-
dów świąt majowych przez 
uczniów (link: http://www.
zsrojewo.pl/?aktualno-
sci-2020-2021,1107). 

Wszystkie materiały cały 
czas są dostępne na wyżej 
wymienionych stronach in-
ternetowych. Zapraszamy 
do oglądania!

Wyjątkowa 
Majówka 2021

COVID-19 – szczepimy szybko i sprawnie
Zainteresowanie 
szczepieniem przeciw 
COVID-19 jest bardzo 
duże, zarówno 
wśród mieszkańców 
gminy Rojewo, jak 
i osób spoza terenu 
gminy. Zgłoszonych 
oczekujących jest już 
około 1000 osób – 
mówi pani Karolina 
Głon, koordynator 
ds. szczepień przeciw 
COVID-19 w gminie 
Rojewo.

Szczepimy się od 25 stycz-
nia 2021 roku. W  pierw-
szej kolejności szcze-
pieniu poddano osoby 
starsze, w  wieku od 70. 
roku życia. Od 12 kwiet-
nia rejestrowaliśmy po 
jednym, a od 27 kwietnia 
już po 2 roczniki dziennie. 
W sumie, do końca kwiet-
nia zaszczepionych zo-
stało 2100 osób, z  czego 
pierwszą dawkę otrzyma-
ło 1580, a drugą 520 osób. 

Aktualnie rejestrujemy  
rocznik 92-94. 

W  procesie szcze-
pienia w  obu naszych 
punktach – w  Zawiszy-
nie oraz Rojewie obser-
wujemy przyspieszenie. 
Do końca marca mieli-
śmy zaszczepionych oko-
ło 1350 osób, natomiast 
w  samym kwietniu było 
ich już około 1000. 

Placówki, w  których 
szczepimy, są dobrze zor-
ganizowane – cała proce-
dura, na którą składa się 
ustalenie godziny przy-
bycia pacjenta, badanie 
lekarskie i  samo szcze-
pienie przebiega bardzo 
sprawnie – mówi pani Ka-
rolina, trzymająca pieczę 
nad rejestracją zaintereso-
wanych. 

Do końca czerwca za-
szczepimy chętnych 
w  przedziale wiekowym 
do 80. rocznika, następnie 
– po otrzymaniu kolejnej 
partii szczepionki – roczni-
ki kolejne.

Od trzech tygodni pa-
cjenci mają również moż-
liwość wyboru szczepion-
ki, jaką chcieliby przyjąć. 
W  naszych punktach do-
stępna jest szczepionka 
Pfizer i  Moderna, nato-
miast do połowy kwietnia 
były to szczepionki Pfizer 
i AstraZeneca.

Rejestracja trwa! 
Jak się zgłosić:

1. poprzez całodobową 
bezpłatną infolinię – pod 
nr 989

2. elektronicznie za pomo-
cą e-Rejestracji dostęp-
nej na stronie pacjent.
gov.pl

3. bezpośrednio w punkcie 
szczepień
Gminna infolinia 

w sprawie szczepień prze-
ciw COVID-19 działa w go-
dzinach 8:00-15:00 pod 
numerem tel. 533 980 690.

Na zdjęciu od lewej: Irena Dylas – pielęgniarka, dr Marcin 
Janowski, Marzena Tlałka – pielęgniarka, Karolina Głon – 
koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19.
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www.zlotnikikujawskie.pl  gmina złotniki kujawskie

GrzeGorz Weber

Kim był Władysław  
Ciesielski – kierownik 
szkoły w Złotnikach?

Urodził się 9 grudnia 1911 r.  
w  Padniewie w  rodzinie 
Piotra i  Pelagii (z  d. Ajan-
kowska). Był mężem Ireny 
(z d. Witaszyńska), po woj-
nie zamieszkali w Mogilnie. 
W  początkach swojej ka-
riery zawodowej w  latach 
1934-1935 pracuje w  cha-
rakterze nauczyciela prak-
tykanta w Padniewku, a od  
1 kwietnia 1934 r. do 29 
marca 1935 r. w  Mogilnie. 
Po  półtorarocznej prakty-
ce otrzymał - od 1 kwiet-
nia1935 r. posadę nauczycie-
la kontraktowego w  Szkole 
Powszechnej w  Inowrocła-
wiu. Następnie od września 
1936 r., aż do wybuchu II 
wojny światowej pracu-
je w  Szkole Powszechnej 
w  Złotnikach Kujawskich, 

po odejściu na emeryturę 
pana Romana Radomskiego 
został jej kierownikiem. 

Pracę nauczycielską wzno-
wił z  dniem 1 marca 1945 r.  
w  Szkole Powszechnej 
w  Mogilnie, po reorganiza-
cji szkół został przydzielony 
do Szkoły Podstawowej nr 2 
w Mogilnie, gdzie rozpoczął 
z  dniem 1  września 1945 r. 
pracę jako nauczyciel mate-
matyki. Od 1 lutego 1957 r. 
pełnił funkcję zastępcy kie-
rownika, a  dnia 30 stycznia 
1960 r. został mianowany 
kierownikiem Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w  Mogilnie. 
Stanowisko to zajmował do 
sierpnia 1972 r. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski. 

Zmarł 21 września 1989 r. 
w Mogilnie.

Dane ze wspomnień syna 
L. Ciesielskiego oraz arty-
kułów p. Jerzego Chmie-
lewskiego z: ROZMAITOŚCI 
MOGILEŃSKIE numer spe-
cjalny 2014 rok.      

Katarzyna Knych

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Gniewkówcu 
mieli przyjemność wirtu-
alnego spotkania z wirtu-
ozem skrzypiec – Mariu-
szem Patyrą: pierwszym 
Polakiem, który wygrał 
„Premio Nicolo Paganini” 

w Genui, zdobył też spe-
cjalną nagrodę za najlep-
sze wykonanie Kaprysów 
Nicolo Paganiniego. 

Występował w Europie, 
Japonii, Stanach  Zjednoczo-
nych Ameryki i w Ameryce 
Południowej. Koncertował 
m.in. z Royal Chamber Or-
chestra Tokyo, Orchestra 

Fondazione Arturo Tosca-
nini, Orchestra di Roma, 
Orchestra Filarmonica Mar-
chigiana, Polska Orkiestra 
Radiowa, Orkiestra Filhar-
monii Narodowej w War-
szawie, Orkiestra Sinfonia 
Varsovia. 

Muzyczna lekcja z niesa-
mowitym wirtuozem skrzy-
piec była inspiracją do roz-
wijania młodych talentów.

W dniu 28.04.2021 r. 
Wójt Gminy Złotniki 
Kujawskie Witold Cy-
bulski podpisał umowę 
o współpracy z Rek-
torem Uniwersytetu 
Technologiczno-Przy-
rodniczego w Bydgosz-
czy prof. dr. hab. inż. 
Markiem Adamskim 

o wzajemnej współ-
pracy.

Współpraca będzie po-
legała między innymi na 
realizacji wspólnych przed-
sięwzięć badawczych, ana-
litycznych, proinnowacyj-
nych i  wdrożeniowych, 
w  szczególności w  zakre-
sie doradztwa, ekspertyz, 
analiz i testów.

Wydział Technologii 
i  Inżynierii Chemicznej 
będzie doradzał  Urzędo-
wi Gminy i  Zakładowi 
Komunalnemu w  Złotni-
kach Kujawskich w  prze-
prowadzeniu moderniza-
cji oczyszczalni ścieków 
w  Mierzwinie, przygoto-
wując diagnozę, eksperty-
zy oraz prowadząc badania 
laboratoryjne.

1939 rok „Krwawa Niedziela”…  
los pozwolił uniknąć śmierci   

cz. II

Spotkanie z Mariuszem Patyrą

Współpraca z Uniwersytetem  
Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

foT. IloNa GaWrońSKa 

REKLAMA 0010141558

Całodobowy Zakład Pogrzebowy
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od 14 do 20 maja

 poniedziałek, 17 maja

05.10  Przysięga (410) - serial
06.00  Elif (978) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (110) - serial
09.35  Komisarz Alex (74) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (214) - serial
11.25  Kasta (137) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Film dokumentalny
14.00  Elif (979) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (411) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3811) - serial
18.20  Kasta (132) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (394) - serial
21.00  Teatr, Polska 1997, 

reż. Erwin Axer, wyk. Zbigniew 
Zapasiewicz, Maja Komorow-
ska, Krzysztof Kowalewski

22.45 Film dokumentalny
23.50 Film dokumentalny
00.50  Bella Germania (1) - serial
02.35  Jackie i Ryan 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Ami Canaan Mann, 
wyk. Katherine Heigl, Ben 
Barnes, Clea DuVall

04.10  Everest - nadludzkie wyzwanie 
- dokument

05.00  Przerwa w nadawaniu

04.50  Cafe piosenka (88) - kultura
05.20  Na dobre i na złe (664) - serial
06.10  Policzmy się dla Polski - info
06.20  Cichy legion (3) - dokument
06.30  Cichy legion (4) - dokument
06.50  Familiada - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie - info
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (137) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2447) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (113) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (291) - serial
15.05  Górscy ratownicy (67) - serial
15.50  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (39) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (114) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2447) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2448) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1323) 
20.55  M jak miłość (1590) - serial
21.50  Miłość i medycyna (12) - serial
22.45  The Good Doctor (43) - serial
23.35  Projekt Floryda 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. Sean Baker, 
wyk. Brooklynn Prince, Chri-
stopher Rivera, Aiden Malik

01.40  Warto kochać (57) - serial
02.35  S@motność w sieci 

- film fabularny, Polska 2006, 
reż. Witold Adamek, 
wyk. Magdalena Cielecka, 
Andrzej Chyra, Anna Dymna

04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (204) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (205) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (131) - serial
10.40  Dlaczego ja? (458) - serial
11.40  Gliniarze (451) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (805) - serial
14.40  Dlaczego ja? (971) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (567) - serial
17.00  Gliniarze (576) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3235) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Kingsman: Tajne służby 

- film fabularny, 
Wielka Brytania/USA 2014, 
reż. Matthew Vaughn, 
wyk. Colin Firth, Taron Egerton, 
Samuel L. Jackson

22.55  Mission: Impossible 2 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Hiszpania 2000, reż. John Woo, 
wyk. Tom Cruise, Dougray 
Scott, Thandie Newton

01.40  Cold Creek Manor 
- film fabularny, USA/Kanada/
Wielka Brytania 2003, 
reż. Mike Figgis, wyk. Sharon 
Stone, Dennis Quaid, Stephen 
Dorff

04.20  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.05  Uwaga! - info
05.20  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.50  Akademia ogrodnika - info
06.00  Ukryta prawda (1173) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Miłe wieści - info
11.45  Ukryta prawda (1271) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1174) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (753) - serial
14.55  Szpital (408) - serial
16.00  LAB (64) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1272) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3222) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
22.30  Firewall 

- film fabularny, USA 2006, 
reż. Richard Loncraine, 
wyk. Harrison Ford, Virginia 
Madsen, Carly Schroeder

00.40  Co za tydzień - info
01.15  Strzelec - serial
02.15  Uwaga! - info
02.35  Noc magii - rozrywka
04.00  Szpital - serial

 niedziela, 16 maja

04.40  Klan (3808, 3809, 3810) 
- serial

06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl - info
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.05  Weterynarze z sercem (108) 
09.30  Przyrodnik na tropie - info
10.05  Wielkie rodziny (8) 

- dokument
10.55  Słowo na niedzielę - info
11.00  Transmisja mszy świętej 
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Regina Coeli - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Pasterz (12) - dokument
13.15  Niedźwiedzie w nowym domu 

(1) - dokument
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Policzmy się dla Polski - info
15.05  Komisarz Alex (145) - serial
16.05  Rolnik szuka żony - rozrywka
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Ojciec Mateusz (325) - serial
18.30  Jaka to melodia? - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Stulecie Winnych (39) - serial
21.15  To był rok! - rozrywka
22.25  Bella Germania (1) - serial
00.10  Przynęta - film fabularny, 

Wielka Brytania/USA 2019, 
reż. Steven Knight, wyk. 
Matthew McConaughey, Anne 
Hathaway, Diane Lane

02.05  Monster - film fabularny, 
USA/Niemcy 2003, reż. Patty 
Jenkins, wyk. Charlize Theron, 
Christina Ricci, Bruce Dern

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

05.20  Barwy szczęścia 
(2445, 2446, 2447) - serial

06.55  M jak miłość (1589) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
10.50  Dookoła Bałtyku - info
11.15  Dance Dance Dance 
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2021 
16.15  Na sygnale (314) - serial
16.45  Lajk! - info
17.00  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
17.15  Moje życie XXL - rozrywka
18.00  Panorama, pogoda
18.30  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (119) - dokument
19.00  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
19.25  Rodzinka.pl (177) - serial
20.00  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Niepokonana Jane 

- film fabularny, USA 2015, 
reż. Gavin O’Connor, 
wyk. Natalie Portman, Joel 
Edgerton, Ewan McGregor

22.50  Snowden 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/Francja/Niemcy/
USA 2016, reż. Oliver Stone, 
wyk. Joseph Gordon-Levitt, 
Shailene Woodley, Melissa Leo

01.10  Fale 
- film fabularny, Polska 2016, 
reż. Grzegorz Zariczny, 
wyk. Anna Kęsek, Katarzyna 
Kopeć, Tomasz Schimscheiner

02.40  Bezmiar sprawiedliwości 
- film fabularny, Polska 2006, 
reż. Wiesław Saniewski, 
wyk. Jan Frycz, Bożena 
Stachura, Robert Olech

04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.35  Dom 

- film fabularny, USA 2015, 
reż. Tim Johnson

10.40  Auta 
- film fabularny, USA 2006, 
reż. John Lasseter

13.10  Opowieści z Narnii: 
Podróż Wędrowca do Świtu 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2010, reż. Michael 
Apted, wyk. Georgie Henley, 
Skandar Keynes, Ben Barnes

15.40  Twoja twarz brzmi znajomo 
- rozrywka

17.40  Nasz nowy dom 
- rozrywka

18.40  Domowe rozgrywki (19) 
- serial

18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie 

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo - Klinika 

Skeczów Męczących 
22.05  Faceci w czerni 3 

- film fabularny, USA/Emiraty 
Arabskie 2012, reż. Barry 
Sonnenfeld, wyk. Will Smith, 
Tommy Lee Jones, Josh Brolin

00.20  Zabójczy cel 
- film fabularny, Kanada/
USA 2008, reż. Jeff King, 
wyk. Steven Seagal, Isaac 
Hayes, Holly Elissa Dignard

02.40  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.05  Uwaga! - info
05.25  Ukryta prawda (1030) 

- serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Budując marzenia  

- rozrywka
12.05  Co za tydzień - info
12.40  Power Couple - rozrywka
14.10  LEGO Masters - rozrywka
15.40  Charlie i fabryka czekolady 

- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2005, 
reż. Tim Burton, 
wyk. Johnny Depp, Freddie 
Highmore, David Kelly

18.00  Totalne remonty Szelągowskiej 
- rozrywka

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Wodny świat 

- film fabularny, USA 1995, 
reż. Kevin Reynolds, 
wyk. Kevin Costner, Jeanne 
Tripplehorn, Tina Majorino

22.50  Człowiek tai chi 
- film fabularny, 
USA/Chiny/Hongkong 2013, 
reż. Keanu Reeves, 
wyk. Tiger Hu Chen, Keanu 
Reeves, Karen Mok

01.00  Blade, Wieczny Łowca 
- film fabularny, USA 1998, 
reż. Stephen Norrington, 
wyk. Wesley Snipes, Stephen 
Dorff, Kris Kristofferson

03.35  Noc magii - rozrywka

 sobota, 15 maja

05.05  Klan (3806, 3807) - serial
05.55  Magazyn Ekspresu Reporterów 
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.35  Rok w ogrodzie - info
08.00  Rok w ogrodzie extra - info
08.15  Wojsko-polskie.pl - info
08.40  Pełnosprawni - magazyn
09.10  Prywatne życie zwierząt (22) 
09.40  Kosmiczne kolizje - dokument
10.45  Sprawa dla reportera 
11.40  Woda i las. Źródło życia na 

Ziemi - dokument
12.05  Zaproszenie dla rewolwerowca 

- film fabularny, USA 1964, 
reż. Richard Wilson

13.45  Okrasa łamie przepisy - info
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Ozdrowieńcy (8) - dokument
14.55  Policzmy się dla Polski - info
15.05  Sekretne życie kotów (8) 
15.55  To był rok! - rozrywka
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Stulecie Winnych (38) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Komisarz Alex (145) - serial
21.35  Przynęta - film fabularny, 

Wielka Brytania/USA 2019, 
reż. Steven Knight, wyk. 
Matthew McConaughey

23.30  Rozmowy kontrolowane 
- film fabularny, Polska 1991, 
reż. Sylwester Chęciński

01.15  Dobrzy ludzie - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania/Dania/
Szwecja 2014, reż. Henrik 
Ruben Genz, wyk. James 
Franco, Kate Hudson

02.55  Jaka to melodia? - rozrywka
03.40 Film dokumentalny
04.25  Z pamięci - publicystyka
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2443) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2444) - serial
06.55  M jak miłość (1588) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.15  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
11.30  Rodzinny ekspres - info
12.10  Indianin w kredensie 

- film fabularny, USA 1995, 
reż. Frank Oz, wyk. Hal Scardi-
no, Litefoot, Lindsay Crouse

14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (118) - dokument
15.45  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (810) - serial
17.20  Na sygnale (313) - serial
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion - rozrywka
19.25  Rodzinka.pl (176) - serial
20.00  Dance Dance Dance - rozrywka
22.45  Hity wszech czasów 
23.45  Zawsze tylko ty 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Richard Loncraine, 
wyk. Renée Zellweger, Logan 
Lerman, Kevin Bacon

01.45  Niepokonana Jane 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. Gavin O’Connor, 
wyk. Natalie Portman, Joel 
Edgerton, Ewan McGregor

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

05.00  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.45  Tarzan II - film fabularny, 

USA 2005, reż. Brian Smith
10.10  Ewa gotuje - info
10.40  Nasz nowy dom (237, 238) 

- rozrywka
12.40  Bogaty dom - biedny dom 

(35) - dokument
13.40  Łowcy nagród - rozrywka
14.40  Rolnicy. Podlasie (36) 

- dokument
15.45  Więzienie (40) - dokument
16.15  Więzienie (41) - dokument
16.45  Więzienie (42) - dokument
17.15  Więzienie (43) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (195, 196) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Kapitan Marvel 

- film fabularny, USA/
Australia 2019, 
reż. Anna Boden, Ryan Fleck, 
wyk. Brie Larson, Samuel 
L. Jackson, Ben Mendelsohn

22.45  Resident Evil: Zaświaty 
- film fabularny, Niemcy/
Francja/Kanada/Wielka 
Brytania/Chiny/USA 2010, 
reż. Paul W.S. Anderson, 
wyk. Milla Jovovich, Ali Larter, 
Kim Coates

00.55  Rocky Horror Picture Show: 
Zróbmy to jeszcze raz 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Kenny Ortega, wyk. Ivy 
Levan, Ben Vereen, Staz Nair

02.55  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! - info
05.25  Ukryta prawda (1029) 

- serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Wymarzone ogrody - info
08.00  Dzień Dobry TVN - info
11.30  Brzydula (144) - serial
12.00  Brzydula (145) - serial
12.30  Brzydula (146) - serial
13.00  Brzydula (147) - serial
13.30  Brzydula (148) - serial
14.00  Na Wspólnej (3218) - serial
14.25  Na Wspólnej (3219) - serial
14.50  Na Wspólnej (3220) - serial
15.15  Na Wspólnej (3221) - serial
15.50  MasterChef Junior 

- rozrywka
17.25  Wymarzone ogrody - info
18.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Power Couple - rozrywka
21.35  Wpadka 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Judd Apatow, 
wyk. Seth Rogen, Katherine 
Heigl, Paul Rudd

00.10  Diabelska plansza Ouija 
- film fabularny, Japonia/
USA 2014, reż. Stiles White, 
wyk. Olivia Cooke, Ana Coto, 
Daren Kagasoff

02.00  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

03.00  Uwaga! - info
03.20  Noc magii - rozrywka

 piątek, 14 maja

05.10  Przysięga (409) - serial
06.05  Elif (977) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (109) - serial
09.35  Komisarz Alex (73) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (213) - serial
11.25  Kasta (138) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (322) - info
12.55  Nasza ziemia (7, 8) - dokument
14.00  Elif (978) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (410) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3810) - serial
18.20  Kasta (137) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (393) - serial
21.00  Ojciec Mateusz (325) - serial
21.55  Rozmowy kontrolowane 

- film fabularny, Polska 1991, 
reż. Sylwester Chęciński, 
wyk. Stanisław Tym

23.45  Dobrzy ludzie - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania/Dania/
Szwecja 2014, reż. Henrik 
Ruben Genz, wyk. James 
Franco, Kate Hudson

01.25  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(38) - serial

02.15  Mrok (8) - serial
03.10  Magazyn kryminalny 997 
03.55 Film dokumentalny
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.20  Na dobre i na złe (663) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 

- dyskusja, Polska 2021
06.50  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Dookoła Bałtyku - info
11.50  Barwy szczęścia (2446) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (112) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (290) - serial
15.10  Górscy ratownicy (66) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (38) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (254) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (113) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2446) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2447) - serial
20.35  Kabaret. Super Show Dwójki 

- rozrywka
21.35  Centralne Biuro Humoru 

- rozrywka
22.55  Muzyka, taniec, zabawa
00.00  Zgadnij kto 

- film fabularny, USA 2005, 
reż. Kevin Rodney Sullivan, 
wyk. Bernie Mac, Ashton 
Kutcher, Zoe Saldana

01.55  Mokra robota 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Mike Gunther, 
wyk. Bruce Willis, Jenna 
Dewan-Tatum, Ryan Phillippe

03.30  Strażnik 
- film fabularny, USA 2006, 
reż. Clark Johnson, 
wyk. Michael Douglas, Kiefer 
Sutherland, Eva Longoria

05.20  Rodzinka.pl (276) - serial
05.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (202) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (203) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (130) - serial
10.40  Dlaczego ja? (457) - serial
11.40  Gliniarze (450) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (804) - serial
14.40  Dlaczego ja? (970) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (566) - serial
17.00  Gliniarze (575) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3234) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Twoja twarz brzmi znajomo 

(144) - rozrywka
22.05  Wojna o planetę małp 

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

01.25  Ksiądz 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Scott Charles Stewart, 
wyk. Paul Bettany, Karl Urban, 
Cam Gigandet

03.20  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1172) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN - info
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1270) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1173) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (752) 

- serial
14.55  Szpital (407) - serial
16.00  LAB (63) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1271) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.05  Miłe wieści - info
20.10  Infiltracja

 - film fabularny, USA 2006, 
reż. Martin Scorsese, 
wyk. Leonardo DiCaprio, 
Jack Nicholson, Matt Damon

23.20  Blade, Wieczny Łowca 
- film fabularny, USA 1998, 
reż. Stephen Norrington, 
wyk. Wesley Snipes, 
Stephen Dorff, Kris 
Kristofferson

01.55  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

02.55  Uwaga! - info
03.15  Noc magii - rozrywka

od 14 do 20 maja

 czwartek, 20 maja

05.15  Przysięga (413) - serial
06.05  Elif (981) - serial
06.55  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Film dokumentalny
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (113) - serial
09.35  Komisarz Alex (77) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (217) - serial
11.25  Kasta (147) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  To się opłaca - info
12.50  Zainwestuj w marzenia 
12.55  Największe cuda natury (2) 

- dokument, USA 2018
14.00  Elif (982) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (414) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3814) - serial
18.20  Kasta (146) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (397) - serial
21.00  65. Konkurs Piosenki Eurowizji 

- Rotterdam 2021 
23.15  Motel Polska - rozrywka
23.45  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.25  Londyńczycy - serial
01.25  Nowa (12) - serial
02.20  Ocaleni (163) - talk show
03.25  Mroczne wizje - film fabularny, 

USA 2015, reż. Kevin Greutert, 
wyk. Isla Fisher, Anson Mount, 
Gillian Jacobs

04.50  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (90) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (667) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
06.55  Familiada - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (119) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2450) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (116) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (294) - serial
15.10  Górscy ratownicy (70) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (42) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (117) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2450) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2451) - serial
20.45  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (129) 
20.55  Na sygnale (315, 316) - serial
21.50  Małe kobietki (3) - serial
22.55  The Good Doctor (46) - serial
23.50  Rozgrywka - film fabularny, 

Niemcy/Kanada/USA 2001, 
reż. Frank Oz, wyk. Robert De 
Niro, Edward Norton, Marlon 
Brando

02.05  Psy II. Ostatnia krew 
- film fabularny, Polska 1994, 
reż. Władysław Pasikowski, 
wyk. Bogusław Linda

03.50  Bez tożsamości (34) - serial
04.30  Tak jest - piosenki Jacquesa 

Brela (2) - muzyka
05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (210) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (211) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (134) - serial
10.40  Dlaczego ja? (461) - serial
11.40  Gliniarze (454) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (808) - serial
14.40  Dlaczego ja? (974) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (570) - serial
17.00  Gliniarze (579) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3238) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom 

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (206) - serial
22.05  Drugi Hotel Marigold 

- film fabularny, 
Wielka Brytania/USA 2015, 
reż. John Madden, 
wyk. Judi Dench, Maggie 
Smith, Bill Nighy

00.50  Mąż idealny 
- film fabularny, USA 1997, 
reż. Glenn Gordon Caron, 
wyk. Jennifer Aniston, 
Jay Mohr, Kevin Bacon

03.10  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1176) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1274) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1177) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (756) 

- serial
14.55  Szpital (411) - serial
16.00  LAB (67) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1275) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3225) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Nigdy w życiu! 

- film fabularny, Polska 2004, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Danuta Stenka, 
Joanna Brodzik, Jan Frycz

00.40  Żywioły Saszy - ogień (7) 
- serial

01.40  Uwaga! - info
02.00  Noc magii - rozrywka
03.20  Szpital (411) - serial

 środa, 19 maja

05.10  Przysięga (412) - serial
06.05  Elif (980) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (112) - serial
09.35  Komisarz Alex (76) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (216) - serial
11.25  Kasta (145) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Największe cuda natury (1) 

- dokument
14.00  Elif (981) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (413) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3813) - serial
18.20  Kasta (147) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (396) - serial
20.55  Puchar Włoch - piłka nożna
23.05  Afganistan, poraniony kraj 

(1) - dokument
00.05  Deep State: Tajny układ (7) 

- serial
01.10  Siła spokoju - film fabularny, 

USA/Niemcy 2006, reż. Victor 
Salva, wyk. Scott Mechlowicz, 
Nick Nolte, Amy Smart

03.20  Pogoda na piątek (4) - serial
04.10  Wojsko-polskie.pl - info
04.35  Magia polskiej przyrody (1) - 

dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.25  Na dobre i na złe (666) - serial
06.20  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Żydzi w Warszawie 1939-1944 

- dokument
06.50  Familiada - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (139) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2449) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (115) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (293) - serial
15.10  Górscy ratownicy (69) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (41) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (116) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2449) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2450) - serial
20.35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (128) 
20.50  Na dobre i na złe (811) - serial
21.50  Małe kobietki (2) - serial
22.55  The Good Doctor (45) - serial
23.50  Miłosne rozgrywki 

- film telewizyjny, USA 2016, 
reż. Terry Ingram, wyk. Emily 
Kinney, John Reardon, Hayley 
Sales

01.25  Geniusz (5) - serial
02.25  Republika. Narodziny legendy 

- dokument
03.30  Instynkt (3) - serial
04.20  Rodzinka.pl - serial
04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (208) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (209) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (133) - serial
10.40  Dlaczego ja? (460) - serial
11.40  Gliniarze (453) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (807) - serial
14.40  Dlaczego ja? (973) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (569) - serial
17.00  Gliniarze (578) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3237) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom 

- rozrywka
21.05  Kochaj albo rzuć 

- film fabularny, Polska 1977, 
reż. Sylwester Chęciński, 
wyk. Władysław Hańcza, 
Waclaw Kowalski, Anna 
Dymna

23.50  Atak paniki 
- film fabularny, Polska 2017, 
reż. Paweł Maślona, 
wyk. Artur Żmijewski, Dorota 
Segda, Magdalena Popławska

01.55  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1175) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1273) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1176) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (755) 

- serial
14.55  Szpital (410) - serial
16.00  LAB (66) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1274) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3224) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  R.I.P.D. Agenci z zaświatów 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. Robert Schwentke, 
wyk. Jeff Bridges, Ryan 
Reynolds, Kevin Bacon

23.40  Wodny świat 
- film fabularny, USA 1995, 
reż. Kevin Reynolds, 
wyk. Kevin Costner, Jeanne 
Tripplehorn, Tina Majorino

02.25  Uwaga! - info
02.45  Noc magii - rozrywka
04.05  Szpital (410) - serial

 wtorek, 18 maja

05.15  Przysięga (411) - serial
06.00  Elif (979) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (111) - serial
09.35  Komisarz Alex (75) - serial
10.30  Ojciec Mateusz (215) - serial
11.25  Kasta (132) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Białe wilki - duchy Arktyki 

- dokument
14.00  Elif (980) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (412) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3812) - serial
18.20  Kasta (145) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (942) - info
20.30  Leśniczówka (395) - serial
21.00  65. Konkurs Piosenki Eurowizji 

- Rotterdam 2021 
23.15  Ocaleni (163) - talk show
00.15  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.45  Moskwa nad rzeką Hudson 

- film fabularny, USA 1984, 
reż. Paul Mazursky, wyk. Robin 
Williams, Maria Conchita 
Alonso, Cleavant Derricks

02.50  Ratownicy (12) - serial
03.40  Człowiek, który rzucił wyzwa-

nie Pekinowi - dokument
04.45  Notacje - dokument, Polska 
04.55  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (89) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (665) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Zarazić miłością - dokument
06.50  Familiada - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (138) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2448) - serial
12.30  Koło fortuny (756) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (114) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (292) - serial
15.10  Górscy ratownicy (68) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (40) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (115) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2448) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2449) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1591) - serial
21.40  Małe kobietki (1) - serial
22.45  Zainwestuj w marzenia 
22.50  The Good Doctor (44) - serial
23.45  Wyszyński. Wróg nr 1 

- dokument
00.55  Mąż swojej żony 

- film fabularny, Polska 1961, 
reż. Stanisław Bareja, 
wyk. Aleksandra Zawieru-
szanka, Bronisław Pawlik, 
Mieczysław Czechowicz

02.35  Miłosne rozgrywki 
- film telewizyjny, USA 2016, 
reż. Terry Ingram

04.10  La la la. Historia musicalu 
- dokument

05.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (206) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (207) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (132) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (459) - serial
11.40  Gliniarze (452) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (806) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (972) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (568) 

- serial
17.00  Gliniarze (577) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3236) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- 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  Kolekcjoner kości 
- film fabularny, USA/Kanada 
1999, reż. Philip Noyce, 
wyk. Denzel Washington, 
Angelina Jolie, Queen Latifah

01.55  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy!

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1174) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1272) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1175) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (754) 

- serial
14.55  Szpital (409) - serial
16.00  LAB (65) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1273) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3223) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Żywioły Saszy - ogień (7) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Tequila Sunrise 

- film fabularny, USA 1988, 
reż. Robert Towne, 
wyk. Mel Gibson, Kurt Russell, 
Michelle Pfeiffer

01.55  Porwani (3) - serial
02.55  Oszuści (8) - serial
03.50  Uwaga! - info
04.10  Noc magii 

- rozrywka
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od 14 do 20 maja

 czwartek, 20 maja

05.15  Przysięga (413) - serial
06.05  Elif (981) - serial
06.55  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Film dokumentalny
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (113) - serial
09.35  Komisarz Alex (77) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (217) - serial
11.25  Kasta (147) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  To się opłaca - info
12.50  Zainwestuj w marzenia 
12.55  Największe cuda natury (2) 

- dokument, USA 2018
14.00  Elif (982) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (414) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3814) - serial
18.20  Kasta (146) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (397) - serial
21.00  65. Konkurs Piosenki Eurowizji 

- Rotterdam 2021 
23.15  Motel Polska - rozrywka
23.45  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.25  Londyńczycy - serial
01.25  Nowa (12) - serial
02.20  Ocaleni (163) - talk show
03.25  Mroczne wizje - film fabularny, 

USA 2015, reż. Kevin Greutert, 
wyk. Isla Fisher, Anson Mount, 
Gillian Jacobs

04.50  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (90) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (667) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
06.55  Familiada - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (119) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2450) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (116) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (294) - serial
15.10  Górscy ratownicy (70) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (42) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (117) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2450) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2451) - serial
20.45  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (129) 
20.55  Na sygnale (315, 316) - serial
21.50  Małe kobietki (3) - serial
22.55  The Good Doctor (46) - serial
23.50  Rozgrywka - film fabularny, 

Niemcy/Kanada/USA 2001, 
reż. Frank Oz, wyk. Robert De 
Niro, Edward Norton, Marlon 
Brando

02.05  Psy II. Ostatnia krew 
- film fabularny, Polska 1994, 
reż. Władysław Pasikowski, 
wyk. Bogusław Linda

03.50  Bez tożsamości (34) - serial
04.30  Tak jest - piosenki Jacquesa 

Brela (2) - muzyka
05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (210) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (211) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (134) - serial
10.40  Dlaczego ja? (461) - serial
11.40  Gliniarze (454) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (808) - serial
14.40  Dlaczego ja? (974) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (570) - serial
17.00  Gliniarze (579) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3238) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom 

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (206) - serial
22.05  Drugi Hotel Marigold 

- film fabularny, 
Wielka Brytania/USA 2015, 
reż. John Madden, 
wyk. Judi Dench, Maggie 
Smith, Bill Nighy

00.50  Mąż idealny 
- film fabularny, USA 1997, 
reż. Glenn Gordon Caron, 
wyk. Jennifer Aniston, 
Jay Mohr, Kevin Bacon

03.10  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1176) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1274) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1177) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (756) 

- serial
14.55  Szpital (411) - serial
16.00  LAB (67) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1275) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3225) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Nigdy w życiu! 

- film fabularny, Polska 2004, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Danuta Stenka, 
Joanna Brodzik, Jan Frycz

00.40  Żywioły Saszy - ogień (7) 
- serial

01.40  Uwaga! - info
02.00  Noc magii - rozrywka
03.20  Szpital (411) - serial

 środa, 19 maja

05.10  Przysięga (412) - serial
06.05  Elif (980) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (112) - serial
09.35  Komisarz Alex (76) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (216) - serial
11.25  Kasta (145) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Największe cuda natury (1) 

- dokument
14.00  Elif (981) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (413) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3813) - serial
18.20  Kasta (147) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (396) - serial
20.55  Puchar Włoch - piłka nożna
23.05  Afganistan, poraniony kraj 

(1) - dokument
00.05  Deep State: Tajny układ (7) 

- serial
01.10  Siła spokoju - film fabularny, 

USA/Niemcy 2006, reż. Victor 
Salva, wyk. Scott Mechlowicz, 
Nick Nolte, Amy Smart

03.20  Pogoda na piątek (4) - serial
04.10  Wojsko-polskie.pl - info
04.35  Magia polskiej przyrody (1) - 

dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.25  Na dobre i na złe (666) - serial
06.20  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Żydzi w Warszawie 1939-1944 

- dokument
06.50  Familiada - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (139) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2449) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (115) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (293) - serial
15.10  Górscy ratownicy (69) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (41) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (116) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2449) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2450) - serial
20.35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (128) 
20.50  Na dobre i na złe (811) - serial
21.50  Małe kobietki (2) - serial
22.55  The Good Doctor (45) - serial
23.50  Miłosne rozgrywki 

- film telewizyjny, USA 2016, 
reż. Terry Ingram, wyk. Emily 
Kinney, John Reardon, Hayley 
Sales

01.25  Geniusz (5) - serial
02.25  Republika. Narodziny legendy 

- dokument
03.30  Instynkt (3) - serial
04.20  Rodzinka.pl - serial
04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (208) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (209) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (133) - serial
10.40  Dlaczego ja? (460) - serial
11.40  Gliniarze (453) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (807) - serial
14.40  Dlaczego ja? (973) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (569) - serial
17.00  Gliniarze (578) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3237) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom 

- rozrywka
21.05  Kochaj albo rzuć 

- film fabularny, Polska 1977, 
reż. Sylwester Chęciński, 
wyk. Władysław Hańcza, 
Waclaw Kowalski, Anna 
Dymna

23.50  Atak paniki 
- film fabularny, Polska 2017, 
reż. Paweł Maślona, 
wyk. Artur Żmijewski, Dorota 
Segda, Magdalena Popławska

01.55  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1175) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1273) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1176) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (755) 

- serial
14.55  Szpital (410) - serial
16.00  LAB (66) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1274) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3224) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  R.I.P.D. Agenci z zaświatów 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. Robert Schwentke, 
wyk. Jeff Bridges, Ryan 
Reynolds, Kevin Bacon

23.40  Wodny świat 
- film fabularny, USA 1995, 
reż. Kevin Reynolds, 
wyk. Kevin Costner, Jeanne 
Tripplehorn, Tina Majorino

02.25  Uwaga! - info
02.45  Noc magii - rozrywka
04.05  Szpital (410) - serial

 wtorek, 18 maja

05.15  Przysięga (411) - serial
06.00  Elif (979) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (111) - serial
09.35  Komisarz Alex (75) - serial
10.30  Ojciec Mateusz (215) - serial
11.25  Kasta (132) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Białe wilki - duchy Arktyki 

- dokument
14.00  Elif (980) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (412) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3812) - serial
18.20  Kasta (145) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (942) - info
20.30  Leśniczówka (395) - serial
21.00  65. Konkurs Piosenki Eurowizji 

- Rotterdam 2021 
23.15  Ocaleni (163) - talk show
00.15  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.45  Moskwa nad rzeką Hudson 

- film fabularny, USA 1984, 
reż. Paul Mazursky, wyk. Robin 
Williams, Maria Conchita 
Alonso, Cleavant Derricks

02.50  Ratownicy (12) - serial
03.40  Człowiek, który rzucił wyzwa-

nie Pekinowi - dokument
04.45  Notacje - dokument, Polska 
04.55  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (89) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (665) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Zarazić miłością - dokument
06.50  Familiada - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (138) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2448) - serial
12.30  Koło fortuny (756) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (114) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (292) - serial
15.10  Górscy ratownicy (68) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (40) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (115) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2448) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2449) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1591) - serial
21.40  Małe kobietki (1) - serial
22.45  Zainwestuj w marzenia 
22.50  The Good Doctor (44) - serial
23.45  Wyszyński. Wróg nr 1 

- dokument
00.55  Mąż swojej żony 

- film fabularny, Polska 1961, 
reż. Stanisław Bareja, 
wyk. Aleksandra Zawieru-
szanka, Bronisław Pawlik, 
Mieczysław Czechowicz

02.35  Miłosne rozgrywki 
- film telewizyjny, USA 2016, 
reż. Terry Ingram

04.10  La la la. Historia musicalu 
- dokument

05.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (206) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (207) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (132) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (459) - serial
11.40  Gliniarze (452) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (806) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (972) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (568) 

- serial
17.00  Gliniarze (577) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3236) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- 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  Kolekcjoner kości 
- film fabularny, USA/Kanada 
1999, reż. Philip Noyce, 
wyk. Denzel Washington, 
Angelina Jolie, Queen Latifah

01.55  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy!

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1174) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1272) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1175) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (754) 

- serial
14.55  Szpital (409) - serial
16.00  LAB (65) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1273) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3223) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Żywioły Saszy - ogień (7) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Tequila Sunrise 

- film fabularny, USA 1988, 
reż. Robert Towne, 
wyk. Mel Gibson, Kurt Russell, 
Michelle Pfeiffer

01.55  Porwani (3) - serial
02.55  Oszuści (8) - serial
03.50  Uwaga! - info
04.10  Noc magii 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

NIEDZIELA 16.05.2021

21:00

FILM SENSACYJNY 12

Kapitan Marvel
CAPTAIN MARVEL, USA/AUSTRALIA 2019

Carol Danvers to kobieta, która  
za sprawą kontaktu z pochodzącą 
z kosmosu rasą zostaje obdarzona 
nadludzkimi mocami.

CZAS TRWANIA: 123 MINUTY
REŻYSERIA:  ANNA BODEN, RYAN FLECK

7 
OCENA 

REDAKCJI

WESTERN 16

Niepokonana Jane
JANE GOT A GUN, USA 2015

Jane Hammond, żona jednego  
z największych bandytów w mieście, 
chwyta za broń, gdy mąż nieomal 
zostaje zastrzelony. Dawna miłość 
kobiety staje się ostatnią nadzieją  
na ocalenie jej rodziny.

CZAS TRWANIA: 94 MINUTY
REŻYSERIA: GAVIN O'CONNOR

8 
OCENA 

REDAKCJI

SOBOTA 15.05.2021

20:00
PIĄTEK 14.05.2021

20:10 

THRILLER 16

Infiltracja
THE DEPARTED, USA 2006

Agent Costigan musi wejść w mafijne 
struktury, którymi dowodzi Frank 
Costello. W czasie gdy stara się  
on pozyskać zaufanie bossa,  
do policji podstępem dostaje się 
przestępca, Sullivan.

CZAS TRWANIA: 151 MINUT
REŻYSERIA:  MARTIN SCORSESE

8 
OCENA 

REDAKCJI
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W ramach tej akcji funkcjona-
riusze Straży Miejskiej podczas 
patroli rozdawali mieszkańcom 
Mątew ulotki dotyczące obo-
wiązujących przepisów prawa 
w zakresie czystości i porządku. 

Został również ogłoszony 
konkurs w szkołach znajdują-
cych się na tym osiedlu, który 
miał za zadanie propagowanie 
wiedzy na temat zachowania 
czystości i porządku w miej-
scach publicznych oraz kształ-
towanie właściwych postaw 
w tym zakresie.  

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 9 mieli za zadanie na-
malować plakat na temat za-
chowania porządku i czystości 
w miejscach publicznych 
w swojej okolicy.  

Najlepsze prace wykonały 
- klasy I-IV: 1. Kinga Kaczmarek, 

2. Amelia Pochocka, 3. Oliwia 
Witek; klasy V-VIII: 1. Sandra 
Chmielewska, 2. Kinga Sendor, 
3. Wiktor Januszewski. 

Natomiast uczniowie Ze-
społu Szkół Chemiczno-Elek-

tronicznych mieli za zadanie 
stworzenia prezentacji multi-
medialnej na temat – w jaki spo-
sób poprawić czystość i porzą-
dek w Mątwach. Zwyciężyły 
Katarzyna Mierzyńska i Donata 

Torłop, Druga była Kamila 
Żubrowska, a trzecia Patrycja 
Wiland. 

Zwycięzcy otrzymali na-
grody ufundowane przez 
współorganizatorów akcji.   (DM)

Akcja „Czyste Mątwy - 
wspólna sprawa” za nami
Straż Miejska Inowrocławia 
wspólnie z Zarządem Osiedla 
Mątwy zorganizowały  akcję 
prewencyjną „Czyste Mątwy - 
wspólna sprawa”.  Uczniowie 
szkół z tej dzielnicy wzięli 
udział w dwóch konkursach 
plastycznych.
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Nagrody czekają
Mieszkańców Powiatu Inowro-
cławskiego zachęcamy 
do wzięcia udziału w konkursie 
fotograficznym „Co nam 
w sercu gra?”, którego organi-
zatorem jest Stowarzyszenie 
Alter Ino w Inowrocławiu. 

Trzy zdjęcia w dowolnej tech-
nice z motywem naszego re-
gionu należy przesłać mailowo 
na adres konkurs.fotogra-
ficzny.alterino@gmail.com - 
do 4 czerwca. Regulamin kon-

kursu na stronie Alter Ino na Fa-
cebooku. 

Niezależne, profesjonalne 
jury wyłoni najlepsze prace, 
które  będą prezentowane 
w Muzeum im. Jana Kasprowi-
cza w Inowrocławiu w dniach 
12-20 czerwca.  

Na najlepszych czekają 
atrakcyjne nagrody. 

Konkursowi patronują Sta-
rosta Wiesława Pawłowska 
i Przewodnicząca Sejmiku Elż-
bieta Piniewska.

Szkolenia szansą
Okres pandemii wywrócił 
do góry nogami życie zawo-
dowe wielu z nas. Zmusił 
do poszukiwania nowych 
miejsc pracy i sposobów 
na rozwój. Odpowiedzią na to 
zapotrzebowanie jest oferta 
inowrocławskiej Fundacji Eks-
pert – Kujawy, która może po-
móc nie tylko zdobyć nowe 
kwalifikacje, ale również do-
świadczenie zawodowe pod-
czas płatnych staży. 

Fundacja zaprasza do skorzy-
stania z oferty bezpłatnych, 
unijnych szkoleń i staży zawo-
dowych. 

– W naszej ofercie są szko-
lenia dostosowane do potrzeb 
ludzi, niczego im nie narzu-
camy. Są to m. in. szkolenia 
biurowe, księgowe, grafiki 
komputerowej, handlowe, ko-
smetyczne, opiekuńcze, ob-
sługi sprzętu budowlanego, 
czy specjalistyczne szkolenia 
dla kierowców, ale na dobrą 
sprawę jesteśmy w stanie zre-
alizować praktycznie każde 
szkolenie na jakie będzie zapo-
trzebowanie. Co ważne uczest-
nicy naszych szkoleń otrzy-
mują zwroty kosztów dojazdu 
na szkolenia, wyżywienie, sty-
pendia szkoleniowe, a po za-
kończonych szkoleniach mogą 
liczyć na staże zawodowe, 
za które również otrzymują 

wynagrodzenie – mówi Natalia 
Filipiak z Fundacji Ekspert - 
Kujawy. 

Ekspert swoją ofertę kie-
ruje głównie do osób do 29 roku 
życia, które nie uczą się, nie 
pracują, nie są zarejestrowane 
w urzędzie pracy; osób po  
30 roku życia, zatrudnionych, 
w tym na umowach krótkoter-
minowych i cywilnoprawnych, 
których wynagrodzenie nie 
przekracza najniższej krajowej 
oraz osób zwolnionych w ostat-
nich 6 miesiącach lub zagrożo-
nych zwolnieniem z przyczyn 
leżących po stronie zakładu 
pracy.  Szkolenia skierowane są 
również do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
z powiatu mogileńskiego. 

Więcej informacji o ofer-
cie można zdobyć telefonicz-
nie: 724 097 103, 600 134 650, 
 mailowo: szkolenia@ekspert-
kujawy.pl.
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10 maja w inowrocławskim 
Hufcu Pracy obchodzono 
Dzień Europy. 

Młodzież wzięła udział w zaję-
ciach edukacyjnych na temat in-
tegracji europejskiej, a także po-
kazania obecności Europy 
w przestrzeni publicznej w naj-
bliższym otoczeniu. Młode 
osoby miały możliwość posze-
rzenia wiedzy na temat funduszy 
europejskich. Otrzymały również 
szczegółowe i praktyczne infor-
macje na temat legalnej pracy 
w ramach sieci EURES oraz moż-
liwości korzystania z niej. 

Następnie uczestnicy w ra-
mach zajęć plastycznych przygo-
towali symbole Unii Europej-
skiej. Zwieńczeniem zorganizo-
wanej imprezy była wizyta w za-
przyjaźnionym przedszkolu 
„Muzyczna Kraina”.  

Uczestnicy przybliżyli dzie-
ciom podstawową wiedzę na te-
mat Unii Europejskiej.                  (DM)
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To był  
Dzień Europy

REKLAMA 0010144285

Zalega Ci makulatura? 
FIRMA Eco Matys 

ul. Marcinkowskiego 131 
88-100 Inowrocław 

nieodpłatnie przyjmie makulaturę 
od osób � zycznych i � rm 

pon. - pt. 8.00-16.00 po uzgodnieniu 

[ 518-16-99-18

FIRMA ECOMATYS ZAJMUJE SIĘ RECYKLINGIEM MAKULATURY. 
Nasza siedziba mieści się w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 131.
Jesteśmy otwarci na klientów biznesowych jak i prywatnych.

Odbieramy oraz przyjmujemy odpad makulatury sortujemy i przetwarzamy. 
W zakresie gospodarowania odpadami posiadamy wszystkie potrzebna 
pozwolenia, które pozwalają 
nam na współprace 
z drukarniami, zakładami 
produkcyjnymi, szkołami, 
przedszkolami, aptekami 
na terenie całego miasta 
jak i województwa. 
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14  MAJA 
1450 - Gniewkowo uzyskało 

od Kazimierza Jagiellończyka 
potwierdzenie prawa  

magdeburskiego. 
1872 - oddana została do eks-

ploatacji linia kolejowa Poznań 
- Inowrocław. Pierwsze pociągi 

pokonywały ten odcinek  
w 4 godziny i 46 minut.  

1 5 MAJA 
1919 - władze niepodległego 

Inowrocławia podjęły decyzję 
o przywróceniu lub nadaniu 

polskich nazw ulicom i placom. 
Pojawiły się wówczas m.in. na-
zwy: Królowej Jadwigi (przed-

tem Friedrichstrasse), Kiliń-
skiego (Marktstrasse), Du-
bienka (Sedanstrasse), Ko-

ściuszki (Wilhelmstrasse), Sta-
szica (Georgenstrasse). 

16  MAJA 
1921 - w Inowrocławiu zało-
żony został Klub Sportowy  

Goplania. 
1945 - na mocy uchwały Prezy-
dium MRN utworzono w Ino-

wrocławiu Sąd Rehabilitacyjny 
do rozpatrzenia spraw osób  

represjonowanych za wpisy-
wanie się na niemieckie listy 

narodowościowe. 
17  MAJA 

1939 - w Gnieźnie zmarł biskup 
Antoni Laubitz (ur. 1861 w Pako-
ści), w latach 1888-1920 duszpa-
sterz w Inowrocławiu. Był wy-
bitnym organizatorem i spo-
łecznikiem. Wzniósł okazały 

kościół Zwiastowania NMP, ple-
banię, ochronkę i przytułek dla 
ubogich, obiekty gospodarcze 

w Popowicach, pomnik św. 
Wojciecha, odrestaurował ko-
ściół NMP „Ruina” oraz farę św. 

Mikołaja. Położył wielkie za-
sługi w walce z germanizacją. 

18  MAJA 
1909 - urodził się Mieczysław 
Leon Dereżyński, dziennikarz 

i publicysta, w latach 1932-1938 
redaktor „Dziennika  

Kujawskiego”. 
1942 - w obozie koncentracyj-
nym w Dachau zginął bł. ks. 
Stanisław Kubski (ur. 1876 

w Książu), od 1923 r. proboszcz 
parafii Matki Boskiej w Inowro-

cławiu, renowator kościoła. 
1944 - w Inowrocławiu urodził 
się Justus Frantz, znany piani-
sta niemiecki, założyciel słyn-

nej Orkiestry Narodów. 
19  MAJA 

1684 - potężny pożar spusto-
szył Pakość. 

20  MAJA 
1409 - na zamku inowrocław-
skim odbyła się poufna narada 
Władysława Jagiełły z wielkim 

księciem Witoldem. 
1819 - władze pruskie dokonały 
kasacji klasztoru franciszkań-

skiego w Inowrocławiu. 
1881 - urodził się Władysław Eu-
geniusz Sikorski, premier rządu 
polskiego na emigracji i wódz 
naczelny w latach 1939-1943. 

Przed wojną posiadał majątek 
ziemski w Parchaniu. W 100. 
rocznicę urodzin Generała 

mieszkańcy wsi wznieśli pa-
miątkowy obelisk.

                KALENDARIUM 

„Czy tylko groby są na tej plane-
cie?” - takie pytanie zadawał 
astronauta badający planetę 
Eden w powieści Lema. Rezo-
nuje ono coraz mocniej, gdy za-
czynamy wnikliwiej patrzeć 
na najstarszą historię. Prawie 
6000 tysięcy lat temu żyła  
m.in. na terenie Kujaw rozwi-
nięta kultura, która usiała krajo-
braz monumentalnymi grobow-
cami megalitycznymi. Ilość zna-
lezionych konstrukcji sprzed ty-
sięcy lat jest zaskakująca. 

1 maja dokonano rekonesansu 
pradziejowych dróg w lasach 
miradzkich. Wytyczono ścieżkę 
edukacyjną, która przechodzi 
tuż obok około czterdziestu pię-
ciu grobowców (25 megalitów 
i około 20 kurhanów). Nagro-
madzenie konstrukcji sprzed 
tysięcy lat jest ogromne - wspo-
mniana ścieżka ma jedynie 5 ki-
lometrów. 

Zaproszenie do udziału 
w nietypowym spacerze przy-
jął - znany z celnego oka w roz-
poznawaniu obiektów pradzie-
jowych - Tomasz Wiktorzak ze 
Słupska, który z Łukaszem 
Oliwkowskim - organizatorem 
spaceru (wraz ze Stowarzysze-
niem „Stodoły”) wielokrotnie 
współpracował przy ustalaniu 
ważnych obiektów. 

Warto wspomnieć, że 
współpraca dotyczyła m.in. pro-
jektu „Kamienie wołać będą” 
(przedsięwzięcie skupione było 
na obiektach neolitycznych 
w Łojewie i Kaczkowie), a także 
przeanalizowania zlokalizowa-
nego niedawno śladu po obron-
nym grodzie łużyckim w Zaje-
zierzu obok Gniewkowa. 

W ostatnich dniach Tomasz 
Wiktorzak - pracując w oparciu 
o różne aplikacje wykorzystu-
jące technikę LiDAR - namierzył 
niezwykle ciekawe kompleksy 
grobowców megalitycznych 
na terenie powiatu inowrocław-
skiego. Odkrycie jest spektaku-
larne. Po analizie skanów LiDAR 
okazało się, że w lasach, które 
okalają miasto z różnych stron, 
znaleziono kolejnych około 
dwadzieścia nieznanych dotąd 
grobowców sprzed 5500 lat. Łu-
kasz Oliwkowski zweryfikował 
obiekty in situ. Okazało się, że 
wciąż są czytelne w terenie, 
mimo skali czasu, którą trudno 
sobie nawet wyobrazić. 

- Frapujące jest, że lasy oka-
zały się ochroną dla tak cennego 
dziedzictwa. Takich obiektów 
musiały być niegdyś setki, o ile 
nie tysiące. Grobowce megali-
tyczne stanowiły stały motyw 
krajobrazu kulturowego naszych 
ziem, relacje o tym zachowały się 
w przekazach XIX-wiecznych 
podróżników i etnografów. 
Mimo, że mówimy o cywilizacji 
niepiśmiennej, to jednak para-
doksalnie zachował się jej monu-
mentalny alfabet – dziesiątki 
wielkich grobowców, tworzą-

cych intrygujące geometryczne 
układy. To jeden z najtrudniej-
szych tekstów, jakie przyszło mi 
interpretować, w dużej mierze 
dzięki niezwykle czujnemu oku 
Tomasza Wiktorzaka - mówi Łu-
kasz Oliwkowski. 

Z czym mamy do czynie-
nia? Popularyzatorzy tematu 
wyjaśniają. Niedawno w ramach 
projektu edukacyjnego spopula-
ryzowano największy obiekt 
megalityczny w Polsce znajdu-
jący się przy obwodnicy Inowro-
cławia. Badania obiektu przepro-
wadził wcześniej archeolog Łu-
kasz Pospieszny. 

Teraz udało się znaleźć 
kompleks grobowców leżących 
min. w Łącku (od zachodniej 
strony Inowrocławia) i fascynu-
jący promienisty układ megali-
tów w Modliborzycach – 
za wschodnimi granicami mia-
sta. Łącko jest naukowcom 
znane - dla archeologii przywo-
łała to miejsce prof. Aleksandra 
Cofta-Broniewska, która wraz 
z Ekspedycją Kujawską prze-
prowadziła pierwsze badania 
w 1969 roku. Potem badano tę 
przestrzeń w latach 1972-1973, 
a jeszcze później w okresie 
1988-1995. 

Odnaleziono ślady rozle-
głej osady Kultury Pucharów 
Lejkowatych (czyli budowni-
czych megalitów), choć za-
chodni kraniec osady został 
zniszczony przez żwirownię. 
To znamienne - zarówno 

kompleks megalityczny w Ło-
jewie jak i w Łącku są zagro-
żone właśnie działalnością ko-
palni. W czasie pierwszych ba-
dań odkryto dużo wytworów 
krzemiennych, a także sporą 
trapezowatą konstrukcję, 
którą na początku wzięto 
za szałas. Jak się później oka-
zało, był to grobowiec megali-
tyczny, jeden z trzech przeba-
danych do tej pory. 

Tomasz Wiktorzak zloka-
lizował właśnie około dziesię-
ciu kolejnych, wcześniej nie-
znanych. Możliwe, że także 
i w nich archeolodzy znajdą 
kiedyś szczątki „domu kulto-
wego”. To bardzo interesująca 
kwestia. W środku nasypu 
ziemnego obłożonego nie-
gdyś potężnymi głazami znaj-
dował się drewniany dom 
o dość dużych rozmiarach (6,5 
na 8m, o wysokości 2m). Bu-
dowla ta została spalona, co 
być może wiązało się z sym-
boliką pochówku. Na temat 
wykorzystania tych we-
wnątrzgrobowych domów ist-
nieje wiele hipotez. Mogły być 
traktowane jako dom zmar-
łego, miejsce obrzędów i rytu-
alnych uczt, dom strażnika 
miejsca, świątynię, czy 
w końcu pomieszczenie go-
spodarcze. Znajdowano tam 
różne artefakty - np. w zna-
nych wcześniej obiektach 
w Łącku znaleziono m.in. 
bursztynowy krążek i łyżkę ze 

śladami dziegciu, krzemień 
czekoladowy i ochrę. 

Jedno jest pewne - twórcy 
megalitycznych konstrukcji 
mieli rozwiniętą nie tylko 
strukturę społeczną, posługi-
wali się kołem, znali podstawy 
astronomii, dobrze gospodaro-
wali w osadach i na polach, ale 
przede wszystkim posiadali 
mocno rozwinięty system wie-
rzeń, estetykę, symbolikę i du-
chowość. Dodajmy, że zagro-
żone działaniem żwirowni 
osada z cmentarzyskiem leżą 
tuż przy miejscu, w którym 
Smyrnia wpada do Noteci. Bar-
dzo urokliwy zakątek powiatu 
inowrocławskiego. 

Drugim niezwykłym i zu-
pełnie nieznanym megalitycz-
nym kompleksem w podino-
wrocławskim lesie jest cmenta-
rzysko w Modliborzycach (jako 
pierwszy zobaczył je w 2017 
roku Marek Schiller). Niezwykła 
struktura grobowców przypo-
minających wachlarz, rozetę lub 
promienie słoneczne ma swoją 
analogię w układzie grobowców 
w Sobocie pod Poznaniem (lo-
kalizacja - Łukasz Pospieszny). 
Najnowszych odkryć w pobliżu 
Inowrocławia jest więcej - poda-
jemy tylko część informacji. 

Nasuwa się kilka wnio-
sków. Pierwszy warto przypo-
mnieć: mówiąc o grobowcach 
kujawskich sprzed ponad 5500 
lat, mówimy o początkach kul-
tury po przełomie neolitycz-

nym na naszych ziemiach; 
wcześniej funkcjonowali jesz-
cze budowniczowie tajemni-
czych rondli i długich chat (któ-
rych śladów mnóstwo w po-
bliżu kujawskich strumieni). 

Kolejna rzecz - zrozumie-
nie symboli wpisanych w struk-
turę tych monumentów to jed-
nocześnie możliwość uchwyce-
nia bardzo wczesnych struktur 
mitologicznych (na długo 
przed mitologią Egipcjan czy 
Greków). Wniosek następny do-
tyczy faktu, że informacje o me-
galitach przestają być tylko her-
metyczną wiedzą tajemną ar-
cheologów. Dzięki najnowszym 
technologiom skanującym (do-
stępnym każdemu), megality 
znów pojawiły się w krajobrazie 
kulturowym (choć bez obstaw 
kamiennych), ale niestety moż-
liwe jest, że brak działań 
ochronnych może spowodo-
wać, iż do końca XXI wieku (pa-
trząc na intensywność gospo-
darki) znikną one nawet z lasów, 
tym razem na zawsze. Reakcja 
odpowiednich władz i instytu-
cji jest nieodzowna… 

Isaac Newton powtarzał, 
że jeśli widzi dalej, to tylko 
dlatego, że stoi na ramionach 
olbrzymów – myślał oczywi-
ście o poprzednikach. Można 
by sparafrazować te słowa 
i powiedzieć, że mamy niepo-
wtarzalną szansę widzieć da-
lej, jeśli rozumnie staniemy 
na „grobach olbrzymów”.

Duże odkrycie archeologiczne
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Najwięcej z nich dotyczyło par-
kowania: na terenach zielo-

nych - 26 zgłoszeń, zakazach 
zatrzymywania - 19 zgłoszeń, 
chodnikach - 19 zgłoszeń, blo-
kowania wyjazdu - 17 zgłoszeń, 
miejscach inwalidzkich - 2 
zgłoszenia, a także przy przej-
ściach dla pieszych, na skrzy-
żowaniach, miejscach postojo-
wych dla taxi, czy przystan-
kach autobusowych. 

Stosowane są wówczas pi-
semne zawiadomienia dla 
sprawców wykroczeń. Każde 
z nich jest dokumentowane fo-
tograficznie przez funkcjonariu-
szy, a kierowca otrzymuje 
za wycieraczkę informację, aby 
stawił się w komendzie Straży 
Miejskiej i wyjaśnił sprawę wy-
kroczenia lub skontaktował się 

telefonicznie lub mailowo. Za-
kładane są również blokady 
na koła. Wówczas należy za-
dzwonić pod numer alarmowy 
986 i zgodnie z informacją po-
zostawioną za wycieraczką, po-
czekać na przyjazd funkcjona-
riuszy w celu ściągnięcia blo-
kady oraz wyjaśnienia sprawy 
wykroczenia.                                          (DM)

Parkują, gdzie popadnie!

Dyżurny Straży Miejskiej 
w Inowrocławiu otrzymał 
w kwietniu od mieszkańców 
miasta 394 zgłoszenia.  
Tych dotyczących nieprawi-
dłowości w parkowaniu  
pojazdów było aż 137. 
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Pijani rowerzyści
Mundurowi z posterunku 
w Złotnikach Kujawskich 
w ciągu minionego weekendu 
ujawnili dwóch 55-latków jadą-
cych rowerami w stanie nie-
trzeźwości.  

W Rucewku dostrzegli rowe-
rzystę poruszającego się drogą, 
szybko jego zachowanie przy-
kuło ich uwagę. Mężczyzna 
miał spore problemy z utrzy-
maniem równowagi i jazdą 
na wprost. Z tego powodu za-

trzymali mężczyznę do kontroli 
i zbadali jego trzeźwość. 55-la-
tek miał w organizmie ponad 
2,6 promila alkoholu. 

Inny 55-latek został za-
trzymany do kontroli w Lesz-
czach. Badanie alkomatem 
wykazało, że mężczyzna miał 
ponad 1,5 promila alkoholu we 
krwi. Policjanci przypominają, 
że za jazdę rowerem w stanie 
nietrzeźwości grozi grzywna 
do 5 tysięcy złotych oraz zakaz 
prowadzenia pojazdów.     (DM)                            

8 maja po godz. 23 inowro-
cławski dyżurny policji skie-
rował patrol w rejon miejsco-
wości Głogówiec (w gminie 
Janikowo). Mundurowi 
otrzymali informację, że 
w tym rejonie jeździ toyotą 
nietrzeźwy kierowca. 

- Policjanci po opatrolowa-
niu wskazanego terenu zauwa-
żyli nagle zbliżającą się w ich 
stronę toyotę. Samochód zatrzy-
mał się na chwilę przed radio-
wozem, by następnie gwałtow-
nie cofnąć i podjąć ucieczkę. Po-
licjanci rozpoczęli za nim pościg. 
Pomimo sygnalizowania kie-
rowcy polecenia zatrzymania 
się, ten nie reagował na nic. Gdy 
zatrzymał się na chwilę przez 
posesją w Bławatkach i wysiadł, 
policjanci wyskoczyli z radio-
wozu i go zatrzymali - mówi asp. 
szt. Izabella Drobniecka z KPP 

w Inowrocławiu. - Od 29-latka 
policjanci wyczuli alkohol. Ba-
danie stanu trzeźwości wyka-
zało, że miał 2,8 promila alko-
holu w organizmie. Policjanci 
zatrzymali jego prawo jazdy. Sa-
mochód, którym jeździł był wy-
pożyczony. Pojazd trafił na par-
king strzeżony i został zabezpie-
czony do postępowania. 

Mężczyzna usłyszał zarzut 
niewykonania polecenia poli-
cjantów do zatrzymania się 
i ucieczkę oraz za kierowanie po-
jazdem po alkoholu. Grozi mu 
kara do 5 lat więzienia.             (DM)

Za kierowanie pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości i niezatrzyma-
nie się do policyjnej kontroli bę-
dzie musiał odpowiedzieć 29-la-
tek. Nic mu nie dała ucieczka 
przed policją, bo szybko został 
zatrzymany i trafił do aresztu.
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Spotka go kara
Patrol otrzymał zgłoszenie 
o awanturze przed sklepem 
w Janikowie. Policjanci zatrzy-
mali do sprawy 27-latka, który 
wyładował swoją agresję 
na starszym mężczyźnie, 
uszkodził jego samochód. 
Miał ponadto przy sobie za-
bronione środki. 

- Najprawdopodobniej alkohol 
„wziął górę” nad 27-letnim 
mieszkańcem Janikowa. Kilka 
dni temu pojawił się on w rejo-
nie jednego ze sklepów i wy-
wołał awanturę z przypadko-
wym przechodniem. Awantur-
nik nie tylko uderzył w niego, 
ale też w jego pojazd wybijając 
szybę - informuje asp. szt. Iza-
bella Drobniecka z Komendy 
Powiatowej Policji w Inowro-

cławiu. - Patrol z janikowskiego 
komisariatu, który interwenio-
wał na miejscu zatrzymał agre-
sywnego mężczyznę do wyja-
śnienia. Podczas przeszukania 
policjanci ujawnili przy nim 
woreczek strunowy z zawarto-
ścią białego proszku. Tester 
wykazał, że to amfetamina. 
Dlatego janikowianin trafił 
do aresztu. 

9 maja zatrzymany został 
przesłuchany. Wszystko 
wskazuje na to, że będzie mu-
siał ponieść konsekwencje 
swojego agresywnego zacho-
wania. 

Kodeks karny za uszko-
dzenie mienia przewiduje karę 
do 5 lat pozbawienia  wolności. 
Za posiadanie zaś środków 
narkotykowych do 3 lat.      (DM)                                                    
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Uciekinier z toyoty został zatrzymany Dzielnicowy 
udaremnił 
ucieczkę
31-latek spowodował kolizję, ale 
to był dopiero początek jego 
problemów. Okazało się bo-
wiem, że mężczyzna w ogóle nie 
powinien znaleźć się za kierow-
nicą, bo ma dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów. Choć 
uciekł on z miejsca zdarzenia, to 
bardzo szybko na jego trop 
wpadł janikowski dzielnicowy. 

7 maja policjanci komisariatu 
w Janikowie otrzymali zgłosze-
nie, że na ul. 1 Maja doszło 
do kolizji, a sprawca uciekł 
z miejsca zdarzenia.  

St. asp. Waldemar Zwie-
rzyński, dzielnicowy z tego re-
jonu, który obsługiwał zdarze-
nie szybko ustalił potencjal-
nego sprawcę oraz możliwe 
miejsce jego pobytu.  

Mężczyzna uciekł z miejsca 
kolizji, ponieważ od 2016 roku 
ma orzeczony sądowy doży-
wotni zakaz prowadzenia wszel-
kich pojazdów za kilkukrotną 
jazdę samochodem w stanie 
nietrzeźwości. 31-latek usłyszał 
już zarzut niestosowania się 
do orzeczenia sądu, za co grozi 
mu do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Inowrocławski sąd rozpatrzy 
też sprawę spowodowania przez 
mężczyznę kolizji.                       (DM)

FO
T.

 S
TR

AŻ
 M

IE
JS

KA
 W

 IN
O

W
RO

CŁ
AW

IU



Jutro o godz. 15 w komendzie 
przy ul. Toruńskiej 13-15 
w Inowrocławiu odbędzie  
się policyjna akcja znakowa-
nia rowerów.  

Akcje znakowania rowerów 
mają zminimalizować ryzyko, 
że nasz jednoślad padnie łu-
pem złodziei.  

Sam proces polega na na-
niesieniu specjalnego numeru 
na ramę bicykla i wprowadze-
niu go do bazy danych prowa-

dzonej przez policjantów. 
Do skorzystania z takiej możli-
wości zachęcają policyjni pro-
filaktycy. 

Niezbędnym warunkiem, 
żeby oznakować rower jest, 
aby z pojazdem przyszedł jego 
pełnoletni właściciel, a także 
posiadał przy sobie dowód za-
kupu lub kartę gwarancyjną 
i dokument tożsamości – do-
wód osobisty, paszport, legi-
tymację, etc. 
(DM)
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O bezpieczeństwo na drodze 
zawsze warto zadbać. Wie-
dzą o tym inowrocławscy po-
licjanci, którzy przygotowali 
stoisko profilaktyczne dla 
mieszkańców powiatu ino-
wrocławskiego. Do dzieci 
i młodzieży trafiły gadżety 
ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Inowro-
cławiu. 

Znajomość podstawowych 
przepisów ruchu drogowego to 
bardzo ważna sprawa.  

Z tego względu policjanci 
„drogówki” i „prewencji” ino-
wrocławskiej komendy zachę-
cają mieszkańców Inowrocła-
wia i okolic do przypomnienia 
najważniejszych zasad obowią-
zujących na drodze.  

Mundurowi przygotowali 
5 maja stoisko profilaktyczne 
dla wszystkich chętnych.  

W budynku policji można 
było zaopatrzyć się w odbla-
skowe gadżety poprawiające 
widoczność osób na drodze 
oraz uzyskać wiedzę o podsta-
wowych przepisach drogo-
wych. 

Poza książeczkami eduka-
cyjnymi, niezbędną wiedzą 
teoretyczną dzielił się specjali-
sta od BRD – nadkom. Seba-

stian Górski, naczelnik Wy-
działu Ruchu Drogowego KPP 
w Inowrocławiu,  

Wszystkie przekazane ga-
dżety profilaktyczne pochodzą 
od Starostwa Powiatowego 

w Inowrocławiu, które jest ich 
fundatorem. 
(DM)

Dla rowerzystów i pieszych
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7 marca Asia urodziła zdrowego 
syna Wiktora. Ma za sobą już 
kilka rund chemioterapii oraz 
niewielką operację nerki. 

20 marca inowrocła-
wianka miała wizytę u naturo-
paty Adama Przygody w Re-
ading pod Londynem. Lekarz 
przeprowadził szereg badań, 
po których ułożył plan witamin 

i minerałów na wzmocnienie 
kobiety przed rozpoczęciem 
ciężkiego leczenia. 

Asia rozpoczęła je od serii 
chemioterapii raz w tygodniu 
przez kolejne 5 tygodni, radio-
terapii pięć razy w tygodniu 
przez kolejne 5 tygodni, a na-
stępnie 4 razy brachyterapii. 

Ból inowrocławianki znów 
się nasilił, ale miała kilka do-
brych dni, podczas których 
udało jej się zaopiekować 
swoim małym Wiktorem, spę-
dzić trochę czasu z przyja-
ciółmi. 

Niestety, po pierwszym 
dniu chemii i radia, straciła całą 

energię i wolę do walki. Mamy 
nadzieję, że pokona chorobę. 

Zbiórka pieniędzy na le-
czenie Joanny Chmielińskiej 
w serwisie zrzutka - 
www.zrzutka.pl/j2kk7y. 

Na Facebooku działa grupa 
-www.facebook.com/gro-
ups/1022221748308289, gdzie 
można wylicytować przed-
mioty. Dochód z aukcji jest prze-
znaczany na leczenie Asi.  

Osoby, które mają pytania 
lub chcą wystawić przedmiot lub 
usługę jako anonimowy dar-
czyńca, proszone są o kontakt 
z Eweliną Pogorzały (osoba 
do kontaktu na Facebooku).  (DM)

Zachęcamy do pomocy 
w zbiórce pieniędzy  
na leczenie inowrocławianki 
Joanny Chmielińskiej, która 
będąc w ciąży, dowiedziała 
się, że choruje na nowotwór  
(rak szyjki macicy).
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Sezonowa działalność
30 kwietnia był ostatnim 
dniem działalności sezonowej 
Ogrzewalni przy ul. Toruńskiej 
24, prowadzonej przez Koło 
Inowrocławskie Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta. 

Placówka zapewniała warunki 
bieżącej egzystencji osobom 
pozbawionym doraźnie, a nie-
rzadko trwale, przysłowiowego 
dachu nad głową. Funkcjono-
wała systemem codziennym, 
nieprzerwanie od 15 listopada 
2021 roku. 

Termin uruchomienia uległ 
nieco przesunięciu z uwagi 
na konieczność montażu wypo-
sażenia, głównie zaś remontu 
i adaptacji pomieszczeń do wy-
mogów tego typu placówki. Za-
nim podjęła działalność, prze-
szła gruntowną lustrację ze 
strony służb socjalnych i sani-
tarno-epidemiologicznych oraz 
Wiesławy Paszkiewicz prezes 
Zarządu Koła TPBA. Obsługę za-
pewniał zespół doświadczo-
nych opiekunów. Każdemu po-
trzebującemu zagwarantowano 
tu możliwość korzystania ze 
schronienia, wypicia gorącego 
napoju, zjedzenia posiłku w po-
staci zupy oraz kanapek.  

Niezależnie pośród zainte-
resowanych rozprowadzono 
kurtkośpiwory dostarczone 
bezpłatnie przez Urząd Mar-
szałkowski.  

Warto podkreślić, że opi-
sana forma udzielania pomocy 
społecznej w postaci ogólnodo-
stępnej Ogrzewalni, prowa-
dzona jest nieprzerwanie 
od 2011 r. Jej realizacja wynika 
bezpośrednio z zapisów statu-
towych Towarzystwa. W latach 
poprzednich, wygospodaro-
wano na przedmiotowy cel je-
dynie niewielkie lokum przy ul. 
Jacewskiej 118. Podczas sezonu 
2020/2021 odnotowano łącznie 
959 zgłoszeń (kobiet i męż-
czyzn). Liczebnie zdecydowa-
nie przeważali mężczyźni 
w wieku 22-70 lat. O pomoc 
zwróciły się również 3 kobiety. 

Potencjalni beneficjenci 
zgłaszali się przeważnie sami, 
choć bywali niekiedy dowożeni 
przez Policję lub Straż Miejską. 

Nie obowiązywały zatem 
żadne skierowania pisemne. 
Na przełomie stycznia i lutego, 
gdy panowały siarczyste mrozy 
sięgające kilkunastu stopni, 
placówka świadczyła opiekę 
systemem całodobowym. Po li-
kwidacji od 1 stycznia 2021 r. 
mało wykorzystywanego 
Schroniska dla Bezdomnych 
Kobiet, Ogrzewalnia stała się 
dla nich jedynym dostępnym 
przytuliskiem. Mimo, że więk-
szość bywalców Ogrzewalni 
wywodziła się z marginesu 
społecznego, nie wyłączając 
osób uzależnionych, obyło się 
bez konieczności interwencji 
służb porządkowych. Kolejny 
sezon działalności rozpocznie 
się pierwszego października.                       
GRZEGORZ ROCZEK                                                    
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Pomóżmy Asi Chmielińskiej pokonać raka

Akcja znakowania 
jednośladów już jutro
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A klasa (grupa 2) 
Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 
- Zagłębie Piechcin 2:0, Damian 
Stefański, Artur Zaborowski, Mi-
krus/Gesal Szadłowice - Piast 
Złotniki Kujawski 7:2, Piotr Ja-
worski 2, Paweł Stępień 2, Natan 
Gralak, Artur Dąbrowski, Michał 
Urbaniak - Szymon Baranowski, 
Damian Kempski, Zootechnik 
Kołuda Wielka - Spójnia Białe 
Błota 2:2, Mateusz Biłoszewski, 
Krystian Szeluga - Michał San-
der 2, LZS Kościelec - Kuja-
wianka Strzelno 2:1, Marcin Ru-
ciński 2 - Dawid Dembinski, Pa-
łuczanka Żnin - KP Jeziora Wiel-
kie 3:2, Radosław Nitka 3 - Hu-
bert Ciesielczyk, Mateusz Gro-
belny, Legia Strzelce - Burza 
Tribo Nowa Wieś Wielka 2:3, Mi-
kołaj Szymański, Oliwier Dörin-
ger - Paweł Kanik 2, Jakub Kacz-
marek, Zagłębie - Noteć Gębice 
1:0, Jakub Ślebioda, Dąb - Znicz 
Rojewo 1:1, Szymon Ćwikliński 
- Bartłomiej Zieliński. Pauzo-
wała Noteć Inowrocław.    

W tabeli prowadzi Dąb 44 
pkt. Druga jest Noteć In. 41, 
a trzecia Pałuczanka 41.       

B klasa (grupa 4) 
Unia II Janikowo - Sparta Jano-
wiec Wielkopolski 8:0, Domi-
nik Jelonek 3, Miłosz Diurzyń-
ski 2, Maciej Mysiak, Eryk Mar-
szał, Hubert Kornacki, Sportis 
SFC II Łochowo - LZS Grocho-
wiska Księże 7:2, Igor Kondrat 
3, Arkadiusz Nowicki, Michał 
Kalitta, Miłosz Redliński, Kac-
per Nowak - Marcin Sytek, Woj-
ciech Piątkowski, AF Brzoza -  
Olimpia Dąbrowa 8:0, Łukasz 
Żuchowski 3, Adrian Kałek 2, 

Filip Jurczykowski, Wojciech 
Czyż, Jakub Ropiński, Iskra Za-
mość-Rynarzewo - Hutnik Tur 
5:2, Jakub Trela 2, Kamil Gę-
bala, Łukasz Pieron, Łukasz 
Mazur - Wiktor Kulpiński, Piotr 
Herzog, LZS Jadowniki - Pro-
mień Szczepanowo 2:0, Paweł 
Szczekot, Daniel Lewandowski. 
Pauzowała Noteć II Łabiszyn.   

Liderem tabeli jest AF 
Brzoza 37 pkt. Wyprzedza 
Sportis SFC II 33 i Unię II J. 30.  

B klasa (grupa 5) 
Grom Ostrowo - Fregata Polano-
wice 7:0, Jakub Płóciennik 3, 
Mirosław Maciejewski 2, Adrian 

Kurczewski, Mikołaj Fojucik, 
Czarni Wierzchosławice - Orło-
wianka Orłowo 1:3, Mateusz 
Nowicki - Sebastian Kaczmarek 
2, Arkadiusz Chudziński, Tarant 
Wójcin - Iskra Sikorowo 4:0, 
Piotr Konieczka 2, Wojciech Le-
wandowski, Krzysztof Brezyna, 
Kujawy/Błękitni Markowice - 
Kolorowi Krusza Zamkowa 3:1, 
Mikołaj Ruta 3 - Michał Ugorski, 
Unia Leszcze - Kujawiak 
Sukowy 3:1, Marcin Grupa, Da-
niel Kapela, Patryk Zalewski (U). 
Pauzował Cukrownik Tuczno.     

Na czele są Kujawy/Błę-
kitni 33 pkt. Drugi jest Cukrow-
nik 28, a trzeci Grom 27.            (DM)

Zmagania na boiskach
Na piłkarskich boiskach A i B 
klasy ze zwycięstw cieszyli się 
m.in. gracze z Szadłowic, Bą-
kowa/Dąbrowy Biskupiej, Ko-
ścielca, Ostrowa, Janikowa, Or-
łowa, Piechcina, Jadownik 
i Markowic. 

Zwycięstwo Cuiavii
Trzy punkty w czwartej lidze 
zdobyli inowrocławianie. 
W Aleksandrowie Kujawskim 
została przerwana świetna se-
ria Unii Gniewkowo.  

Grupa spadkowa 
Miejsca 8-19: Cuiavia Bank 
Spółdzielczy Inowrocław - Le-
gia Chełmża 3:0, Jakub Nowa-
kowski, Gabriel Palito, Mikołaj 
Michalak, Orlęta Aleksandrów 
Kuj. - Unia Gniewkowo 2:0, Mi-
łosz Sadowski, Mateusz Pia-
secki, Lech Rypin - Wda Świe-
cie 2:3, BKS Bydgoszcz - Start 
Pruszcz 2:5, Chełminianka - 
Sparta Brodnica 2:0, Kujawiak 
Kowal - KS Brzoza 2:1, Chełmi-
nianka - Lech 1:1.  

Tabela: 8. Wda 38 punk-
tów, 9. Unia G. 36, 10. BKS 33, 
11. Legia 33, 12. Lech 32, 13. 
Sparta 31, 14. Chełminianka  
28, 15. Orlęta 28, 16. Start 26, 
17. Cuiavia Bank Spółdzielczy 
22, 18. Kujawiak Kowal 19, 19. 
KS Brzoza 4.  

Grupa mistrzowska 
Miejsca 1-7: Zawisza Bydgoszcz 
- Kujawianka Izbica Kuj. 3:0, 
Włocłavia Włocławek - Sportis 
SFC Łochowo 3:2, Chemik Byd-
goszcz - Lider Włocławek 2:0. 
Pauzowała Pogoń Mogilno. 

Tabela: 1. Zawisza 56 pkt., 2. 
Chemik 50, 3. Włocłavia 49,  
4. Lider 43, 5. Kujawianka 40, 6. 
Sportis 36, 7. Pogoń 30.               (DM)                                           
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Janikowianie dobrze rozpoczęli 
mecz w Kleczewie. Prowadzili 
po golu Adama Koniecznego. 
Niestety przed przerwą zawod-
nicy Sokoła wyrównali, 
a po zmianie stron to oni zdo-
bywali bramki. Unia kończyła 
spotkanie w dziesięciu po czer-
wonej kartce (za dwie żółte) Pa-
tryka Urbańskiego. 

W sobotę o godz. 11 Unia 
gościć będzie Bałtyk Koszalin 
(mecz z udziałem kibiców). 

Grupa spadkowa 
Sokół Kleczew - Unia Janikowo 
3:1, Dominik Chromiński 2, Łu-
kasz Zagdański - Adam Ko-
nieczny, Pomorzanin Toruń - 
Chemik Police 4:2, Kacper Ry-
backi 2, Rafał Więckowski, Pa-
weł Karbowiński - Mikołaj Mi-
dzio, Dominik Dąbrowski, 
Gwardia Koszalin - Flota Świ-
noujście 1:2, Gryf Wejherowo - 
Unia Swarzędz 1:2, Górnik Ko-

nin - Nielba Wągrowiec 3:2, Ko-
twica Kołobrzeg - Jarota Jarocin 
3:1, Mieszko Gniezno - Bałtyk 
Koszalin 2:2.   

Tabela: 9. Sokół 45 punk-
tów, 10. Kotwica 41, 11. Unia Ja-
nikowo 39, 12. Bałtyk Koszalin 
36, 13. Nielba 36, 14. Pomorza-
nin 36, 15. Flota 36, 16. Jarota 33, 

17. Unia Swarzędz 32, 18. Gwar-
dia 30, 19. Gryf 25, 20. Górnik 11, 
21. Chemik 10, 22. Mieszko 4.   

Grupa mistrzowska 
Polonia Środa Wielkopolska - 
Elana Toruń 3:0, Oskar Ko-
złowski, Przemysław Brychlik, 
Krystian Pawlak, Radunia Stę-

życa - GKS Przodkowo 6:0, Po-
goń II Szczecin - Bałtyk Gdynia 
0:0, Świt Skolwin (Szczecin) - 
KP Starogard Gdański 1:2. 

Tabela: 1. Radunia 69 pkt., 
2. Świt 60, 3. Polonia 57, 4. KP 
Starogard 48, 5. Elana 42, 6. Bał-
tyk Gdynia 41, 7. GKS Przod-
kowo 39, 8. Pogoń II 38.         (DM)

Przerwana seria janikowian
Zawodnicy Sokoła Kleczew 
przerwali zwycięską passę pił-
karzy Unii Janikowo w trzeciej 
lidze (grupie 2). Było to spotka-
nie dwóch czołowych zespo-
łów grupy spadkowej. Po po-
rażce w Wielkopolsce pod-
opieczni trenera Artura  
Polehojko spadli na jedenaste 
miejsce w tabeli. 
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Notecianka gromi
W piątej lidze (grupie 2) wy-
grane odnieśli piłkarze  
z Pakości i Kruszwicy. 

Wyniki 
Notecianka Pakość - Mień 
Lipno 6:0, Norbert Rościszew-
ski 2, Michał Szot, Przemysław 
Strzesak, Kacper Mozgawa, Mi-
chał Szarpatowski (samobój-
cza), Gopło Kruszwica - Wisła 
Dobrzyń n/Wisłą 2:1, Wojciech 
Springer, Norbert Szymczak - 
Patryk Olewiński, Goplania 
Inowrocław - Polcalc Lubie-
nianka Lubień Kujawski 0:1, 

Tomasz Janas, Goplania - 
Dąb/BOSiR Barcin 1:1, Arka-
diusz Makowiecki - Radosław 
Mróz, Dąb-BOSiR - Zjednoczeni 
Piotrków Kuj. 1:3, Zdrój Ciecho-
cinek - Tłuchowia Tłuchowo 
2:0, Pogoń II Mogilno - GKS Ba-
ruchowo 1:5, Szubinianka Szu-
bin - LTP Lubanie 0:2, Noteć Ła-
biszyn - Łokietek Brześć Kuj. 
1:1, Mień - Noteć Ł. 0:3, Zjedno-
czeni - Łokietek 2:6. 

Prowadzi Notecianka 65 
pkt. Gopło jest piąte 43, Gopla-
nia czternasta 21, a tuż za nią 
Piast Kołodziejewo 21.            (DM)
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Dwa tygodnie temu Tomasz 
Białkowski i Dariusz Baśkie-
wicz - załoga Kamena Rally 
Team - startowali w Rumuni 
w rajdzie terenowym Baja 555 
Romania. Okazali się tam naj-
lepszą załogą zajmując pierw-
sze miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej rajdu oraz pierwszą lo-
katę w klasie pojazdów SSV. 

W tym samym czasie Ma-
ciej Smoleński (kierowca) z Ju-
lią Smoleńską (pilot), na swym 
BMW z 3-litrowym silnikiem, 
startowali w rajdzie samocho-
dowym z cyklu Toruński Mistrz 
Kierownicy. Na trasę wyruszyło 
wiele utytułowanych załóg. 
Nasi reprezentanci zajęli 
czwartą pozycję w klasyfikacji 
generalnej oraz czwarte miejsce 
w klasie pojazdów z silnikiem 
powyżej 2000 ccm i z napędem 
na cztery koła. Inowrocławska 
załoga była najszybsza wśród 
ekip startujących autami z na-
pędem na jedną oś. 

Sukcesy odniesione zo-
stały także na zawodach w mi-

niony weekend. Tomasz Biał-
kowski i Dariuisz Baśkiewicz 
z Kamena Rally Team, w ra-
mach cyklu rajdów Baja, starto-
wali także na Węgrzech w River-
side Baja 2021. Rajd był elimina-
cją Mistrzostw Europy Strefy 
Centralnej FIA CEZ oraz elimi-
nacją Mistrzostw Węgier. Repre-
zentanci Automobilklubu Ino-
wrocławskiego zajęli pierwsze 
miejsce w kategorii pojazdów 
T4 i drugą lokatę w klasyfikacji 
generalnej. 

Na rajdową trasę w mi-
niony weekend wyjechała też 
swoim BMW załoga Maciej 
Smoleński i Julia Smoleńska. 
Tym razem były to zawody z cy-
klu Grudziądzki Mistrz Kierow-
nicy 2021. W klasyfikacji gene-
ralnej rajdu załoga zajęła drugie 
miejsce.  

Także drugą pozycję wy-
walczyła w klasie K4 (pojazdy 
o pojemności silnika powyżej 
2000 ccm oraz z napędem 4x4). 
Reprezentanci Automobilklubu 
Inowrocławskiego ponownie 
byli najlepsi wśród startujących 
autami z napędem na jedną oś. 

- Była to pierwsza runda 
grudziądzkiego rajdu z trzech 
zaplanowanych na ten sezon. 
Tak więc walka o pierwsze miej-
sca jest wciąż otwarta - zauważa 

Jerzy Marczewski z Automobil-
klubu Inowrocławskiego. 

W minioną sobotę i nie-
dzielę na torze motocrossowym 
w Kaliszu Pomorskim roze-
grana została III i IV runda Pu-
charu Polski Cross Country. Nie 
zabrakło tam Jacka Milera z Au-
tomobilklubu Inowrocław-
skiego. Zajął 15. i 14. miejsce. 

Nasz zawodnik stoczył na torze 
walkę nie tylko z rywalami z in-
nych klubów, ale także z do-
kuczliwym bólem, efektem 
kontuzji pleców i kolana. 

Po przerwie spowodowa-
nej i zimą i pandemią na trasy 
wyruszyli członkowie sekcji sta-
rych samochodów. Szlak prze-
tarli państwo Waszakowie, po-

siadacze najstarszego w klubie 
pojazdu marki Standard. 

- Wreszcie rozpoczęliśmy 
upragniony sezon Standardem. 
Pierwszy wyjazd, słoneczna ale 
zimna pogoda. Standard zrobił 
80 kilometrów. Choć jego silnik 
z racji wieku pocił się, to auto 
sprawowało się dzielnie - rela-
cjonuje Łukasz Waszak. 

Jak zauważają przedstawi-
ciele Automobilklubu Inowro-
cławskiego, sezon rozpoczął się 
znakomicie. Jest to prognoza 
na dowiezienie bardzo dobrych 
wyników do finału. 

- We wszystkich zawodach 
jesteśmy widoczni i walczymy 
o najwyższe lokaty - słyszymy 
w klubie.                                                     (FI)

Sukcesy Automobilklubu Inowrocławskiego
Bardzo dobrze rozpoczęli se-
zon 2021 zawodnicy Automo-
bilklubu Inowrocławskiego. 
Zajęli wysokie lokaty podczas 
krajowych i zagranicznych za-
wodów motoryzacyjnych.

W zawodach wystąpiło 30 ze-
społów podzielonych na cztery 
grupy. W najlepszej - A - rywa-
lizowało siedem ekip (cztery 
z MSPS/IAS), które walczą 
o prymat w regionie i awans 
do rozgrywek ogólnopolskich.  

Ponownie zwyciężyły ino-
wrocławianki. Wszystkie me-
cze wygrały Ania Brudzińska 
i Katja Gużlecka (MSPS/IAS nr 

1). Drugie miejsce zajęły Karo-
lina Świerczyńska i Aleksandra 
Dobecka (MSPS/IAS nr 2). 

Były wyraźnie lepsze od 
siatkarek Pałacu Bydgoszcz 
i Sokoła Mogilno.  

 Szóste były Zuzanna Miko-
łajew, Zuzanna Dankowska 
i Alicja Harenda (MSPS/IAS nr 
4), a siódme  Joanna Sarnecka, 
Hanna Kopińska i Zofia Sękow-
ska (MSPS/IAS nr 3). 

Klasyfikacja 
1. MSPS/IAS nr 2 - 119 punktów, 2.                      
MSPS/IAS nr 1 - 117 , 3. SP 31 Pałac 
Bydgoszcz II - 114, 4. SP 41 Pałac 
I - 112, ... 7. MSPS/IAS nr 3 - 100, 10. 
MSPS/IAS nr 4 - 94.                     (DM)

Znów najlepsze

Zawodniczki MSPS/Inowro-
cławskiej Akademii Siatkówki 
bardzo dobrze wypadły 
w Chełmnie w piątym turnieju 
minisiatkówki w mistrzo-
stwach województwa w kate-
gorii dwójek.  

Medale bilardzistów
Uczniowie III LO w Inowrocła-
wiu Julia Nowacka i Dominik 
Wojciechowski (BOSiR Bila 
Piechcin) zdobyli medale 
na Mistrzostwach Polski Junio-
rów w bilardzie, które odbyły 
się w Łodzi.  

Julia Nowacka dwa razy stanęła 
na podium. Wywalczyła srebro 
w bilardowej odmianie 8-bil. 
Przegrała w finale z Izabellą 
Jońską (Nosan III Kielce).  

W zmaganiach w odmianę 
9-bil zawodniczka piechciń-
skiego klubu uplasowała się 
na trzeciej pozycji. Wicemi-
strzynią została inna reprezen-
tantka województwa kujawsko-

pomorskiego Paulina Jaskólska 
(UKS Dragon Janowiec Wielko-
polski), która w finale uległa 
Magdalenie Bierzgalskiej (Mak 
Marketing UKS 13 Joker Toma-
szów Mazowiecki).  

Dominik Wojciechowski 
był trzeci w odmianie 10-bil. 
Lepsi byli tylko Paweł Bogu-
szewski (Green Club Gdańsk) 
i Wiktor Fortuński (Baribal Za-
głębie Lubin).  

Brąz zdobył również Da-
wid Borkowski (UKS Łabiszy-
nianka Łabiszyn) - w odmianie 
9-bil.  

W rozgrywkach drużyno-
wych uczniowie „Królówki” za-
jęli piąte miejsce.                           (DM) FO
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Robinsonada czeka
Ruszyły zapisy na II edycję Ro-
binsonady - survivalovo-bike-
packingowego ultramaratonu 
rowerowego po wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim.  

Ubiegłoroczna edycja tego 
eventu spotkała się z nad wyraz 
pozytywnym odbiorem wśród 
uczestników z całej Polski. 

Robinsonada to świetny 
pomysł na aktywną końcówkę 
wakacji dla każdego. Około  
500-kilometrowa trasa prowa-
dzić będzie przez najciekawsze 
zaułki województwa kujawsko-
pomorskiego, zarówno te przy-
rodnicze (sielankowe wioski, 
piękne lasy i przecudne jeziora), 
jak i urbanistyczne (główne 
miasta województwa).  

Limit na jej pokonanie to 
80 godzin. Jest więc ona prze-

znaczona zarówno dla osób roz-
poczynających swoją rowerową 
przygodę, jak i dla absolutnych 
rowerowych zapaleńców.  

Jak zapewniają organizato-
rzy, Robinsonada to piękne kra-
jobrazy, doznania a przede 
wszystkim ludzie. Tacy, którzy 
czują więcej i chcą więcej.  

Dlatego wsiadają na rower 
i rozwijają skrzydła. Niosą ich 
dwa koła, ale przede wszystkim 
pasja, marzenia, siła charakteru 
i pragnienie przeżycia czegoś 
niezwykłego. Dzięki licznym 
sponsorom i partnerom Robin-
sonada ma charakter wydarze-
nia ogólnopolskiego. 

Tegoroczna edycja odbę-
dzie się w dniach 21-24 sierpnia. 
Start i meta w Toruniu. Szcze-
góły na stronie www.robinso-
nada.com.pl.                                    (DM)
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Krzyżówka panoramiczna
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