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P
owiat Inowrocławski za-
kończył realizację pro-
jektu „Dobudowa win -
dy dla osób niepełno-
sprawnych do istnieją-
cego budynku Staro-

stwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. 
Mątewska 17” ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i budżetu po-
wiatu w ramach „Programu wyrów-
nywania różnic między regionami III”. 

Budynek obecnej siedziby staro-
stwa powstał w 1951 roku. Wcześniej 
pełnił rolę Bursy Szkolnictwa Zawodo-
wego, a w 2006 roku został zaadopto-
wany na siedzibę starostwa. Od 25 
stycznia 2021 roku jest on główną sie-
dzibą Starostwa Powiatowego w Ino-

wrocławiu, w której zlokalizowane są 
władze powiatu oraz wydziały: Orga-
nizacyjny, Komunikacji i Transportu, 
Promocji i Kultury, Budżetowo-Finan-
sowy, Rozwoju, Planowania Inwesty-
cji i Inicjatyw Europejskich, Biuro Au-
dytu i Kontroli, Wydział Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Biuro 
Prawne, Biuro Rady Powiatu oraz jed-
nostki organizacyjne, które obsługują 
mieszkańców całego Powiatu Inowro-
cławskiego. 

W budynku mieści się także Po-
wiatowy Zespół ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności, a trzeba pamiętać, 
że tylko w roku 2020 na terenie Po-
wiatu Inowrocławskiego łącznie wy-
dano ponad 3 tysiące orzeczeń o stop-
niu niepełnosprawności. 

W budynku zlokalizowane są 
również jednostki, które obsługują 
mieszkańców, w tym w szczególno-
ści osoby niepełnosprawne: Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie, Po-
wiatowy Urząd Pracy w Inowrocła-
wiu czy Poradnia Pedagogiczno-Psy-
chologiczna. 

- Dotychczasowe rozwiązania nie 
pozwalały na niezależne funkcjonowa-
nie osób z niepełnosprawnościami 
i stanowiły poważną barierę w dostęp-
ności do budynku starostwa. Dobu-
dowa szybu windowego była najbar-
dziej racjonalnym rozwiązaniem i uła-
twi osobom z niepełnosprawnościami 
dotarcie do poszczególnych kondygna-
cji budynku oraz umożliwi załatwienie 
podstawowych spraw niezbędnych 
do codziennego funkcjonowania, do-
stępnych na równi dla wszystkich oby-
wateli - mówi starosta Wiesława Paw-
łowska. 

Winda ma szereg nowoczesnych 
rozwiązań: system głośnomówiący 
wydający komunikaty głosowe z my-
ślą o osobach niewidomych lub niedo-
widzących, system przeciwpożarowy - 
w przypadku wykrycia dymu winda 
samoistnie zjedzie na poziom „0” bu-

dynku i tym samym umożliwi ewaku-
ację. Winda wyposażona jest też 
w kartę SIM, która w przypadku awarii 
wykorzystywana jest do połączenia 
z centralą, a przyciski do obsługi windy 
oznaczone są alfabetem Braille’a. 

Całkowita wartość projektu wy-
niosła 401 758,37 zł. Dofinansowanie 
pozyskane przez Powiat Inowrocław-
ski to 124 248,21 zł, a wkład własny 277 
510,16 zł. Wykonawcą zadania było 
bydgoskie przedsiębiorstwo „Pobud”.
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Mątewska siedziba Starostwa Powiato-
wego w Inowrocławiu ma nową windę. 
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom 
osoby niepełnosprawne będą mogły do-
stać się do budynku bez problemów.

Starostwo w pełni przyjazne niepełnosprawnym
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REKLAMA 0010131712

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

REKLAMA 0010150698

603 414 640

REKLAMA 0010147477 

   

FHU GEES  
88-181 Jaksice,  

ul. Dworcowa 12,  
tel. 52/35 116 20

DOBRY  WĘGIEL   
Z  POLSKICH   

KOPALŃ

WIOSENNA PROMOCJA 
WĘGLA  

 EKOGROSZEK, EKOMIAŁ 
 KOSTKA, ORZECH
 RABATY CENOWE I ILOŚCIOWE

REKLAMA 0010131723

hanna.szoszorowska@polskapress.pl

REKLAMA 0110131708

•  części do maszyn 
rolniczych

• akumulatory
• oleje, filtry 
• worki, rękawice
• opony, dętki

Czynne: pon.-pt. 8.00-17.00
sob. 8.00-13.00

,
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Nie noc lecz podwieczorek 
można było spędzić ostatnio 
w Muzeum im. Jana Kasprowi-
cza w Inowrocławiu. Z zapro-
szenia powiatowej instytucji 
skorzystało ponad 70 osób. 

- Rozdaliśmy wszystkie wej-
ściówki, ale do muzeum przy-
szli także zwiedzający sponta-
niczni, spragnieni kontaktu ze 
sztuką, historią, kulturą - mówi 
Marcin Woźniak, dyrektor mu-
zeum. 

Oczywiście, wszyscy we-
szli do muzeum przy Solanko-
wej 33 i z zachowaniem reżimu 

sanitarnego każdy z gości został 
oprowadzony.

Przebudowana została sygnali-
zacja na newralgicznym skrzy-
żowaniu ulic Świętokrzyskiej, 
alei Ratuszowej i Niepodległości 
w Inowrocławiu. Będzie bez-
pieczniej i wygodniej zarówno 
dla kierowców, jak i pieszych. 

Teraz sterownik sygnalizacji ma 
możliwość zmian czasu wy-
świetlania światła zielonego dla 
relacji najbardziej obciążonych 
w danym momencie. Informa-
cja o obciążonych relacjach 
do sterownika przekazywana 
jest za pomocą detektorów za-
montowanych w jezdni oraz ka-
mer na wysięgnikach. Zmianie 
uległ rodzaj zastosowanych sy-
gnalizatorów dla wlotów al. Ra-
tuszowej oraz al. Niepodległo-

ści, gdzie zaprojektowane zo-
stały również sygnalizatory dla 
lewoskrętów, dzięki czemu 
można z tych ulic bezkolizyjnie 
skręcić w ul. Świętokrzyską. 

- To najnowocześniejsze 
tego typu rozwiązanie w na-
szym powiecie i obecnie najpo-
pularniejsze w Polsce. Ważne, 
że będzie można w przyszłości 
to skrzyżowanie skoordynować 
z kolejnymi i uzyskać tzw. „zie-
loną falę”. Przez lata pokonywa-
łam to skrzyżowanie codzien-
nie w drodze do pracy i pamię-
tam jak często światła nie dzia-
łały i ile problemów mieli tu kie-
rowcy oraz piesi. Od dziś będzie 
tu bezpieczniej i wygodniej dla 
jednych i drugich – mówi Staro-
sta Wiesława Pawłowska, która 

oficjalnie uruchomiła nowy sys-
tem sygnalizacji świetlnej. 

- Sygnalizacja, którą dziś 
uruchomiliśmy pracuje w sys-
temie akomodacyjnym. Ste-
rownik poprzez pętle induk-
cyjne w asfalcie i wideodetekcję 
wczytuje natężenie ruchu 
na danym kierunku i przesyła 
informacje do sterownika. Ste-
rownik puszcza samochody 
z tego kierunku gdzie jest więk-
sze natężenie ruchu – wyjaśnia 
Piotr Bieszczad – prezes firmy 
AMP CT z Olsztyna, która była 
wykonawcą oświetlenia. 

Prace rozpoczęły się  
16 marca 2021 r. i zakończyły 
zgodnie z umową. Koszto-
wały Powiat Inowrocławski 
ponad 380 tysięcy złotych.

Nowa sygnalizacja 
świetlna już działa!
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Owocny podwieczorek

KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ 

Zarząd Powiatu Inowrocław-
skiego podjął uchwały w sprawie 
ogłoszenia konkursów na stano-
wiska czterech dyrektorów. Do-
tyczy to dyrektorów II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii 

Konopnickiej w Inowrocławiu, 
Zespołu Szkół Chemiczno-Elek-

tronicznych im. Jana Pawła II 
w Inowrocławiu, Zespołu Szkół 

Mechaniczno-Elektrycznych 
w Inowrocławiu i Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Ino-
wrocławiu. Oferty należy skła-

dać do dnia 27 maja 2021 r. Ogło-
szenia o konkursie zostały za-

mieszczone w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Powiatu Ino-
wrocławskiego pod adresem 

www.bip.inowroclaw.powiat.pl, 
w zakładce „Ogłoszenia – Oferty 
pracy” oraz na tablicy ogłoszeń 

w Starostwie Powiatowym 
w Inowrocławiu, ul. Mątewska 

17, 88-100 Inowrocław. 
KINOMAX WRACA OD DZIŚ 

Już od dziś ponownie otwarty 
jest inowrocławski Kinomax.  
 - W pierwszym tygodniu wra-

camy do kilku filmów, ale mamy 
również dla Was premierowo 

film „Ojciec” - zdobywcę dwóch 
Oscarów, ze wspaniałym Antho-

nym Hopkinsem i zjawiskową 
Olivią Colman w rolach głów-
nych - informują pracownicy 
inowrocławskiego kina. Po-

nadto można zobaczyć filmy: 
„Co w duszy gra”, „ Psy i koty 3. 
Łapa w łapę”, „Palm Springs” 

i „Obiecująca. Młoda. Kobieta”.
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Uczniowie szkół podstawo-
wych mogą już wybierać szkoły, 
w których chcą się dalej uczyć. 
Zapisy są dokonywane poprzez 
stronę internetową. 

- Macie do wyboru w Powiecie 
Inowrocławskim właściwie 
wszystko. Zaczynając od klas 
ogólnokształcących, mechatro-
niki, także mechanika samocho-
dowego, po kierunki gastrono-
miczne, ekonomiczne, a także 
weterynaryjne. Wierzymy w  
Was, że dokonacie najlepszego 
wyboru, w zależności od swoich 
umiejętności, talentów, ale także 
w zależności od tego, kim chce-
cie zostać w przyszłości – mówi 
starosta Wiesława Pawłowska. 

Rekrutacja dla kandyda-
tów do szkół ponadpodstawo-
wych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Ino-
wrocławski, jest prowadzona 
na internetowej stronie: 
www.inowroclaw.edu.com.pl 
/kandydat/app 

Strona będzie aktywna 
do 21 czerwca do godz. 15.00. 
Oto najważniejsze terminy re-
krutacji: 

17 maja 2021 r. – 21 czerwca 
2021 r. godz. 15.00 – złożenie 
wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej. Uwaga! 
W przypadku oddziałów dwu-
języcznych i oddziałów przygo-

towania wojskowego termin 
na złożenie wniosku mija  
31 maja 2021 r., 

25 czerwca 2021 r. – 14 lipca 
2021 r. godz. 15.00 – uzupełnie-
nie wniosku o świadectwo 
ukończenia szkoły podstawo-
wej oraz zaświadczenie o wyni-
kach egzaminu ósmoklasisty, 

22 lipca 2021 r. godz. 8.00 – 
ogłoszenie list kandydatów za-
kwalifikowanych i niezakwali-
fikowanych, 

23 lipca 2021 r. – 30 lipca 
2021 r. godz. 15.00 – potwier-
dzenie woli kształcenia się 
w oddziale, do którego kandy-
dat został zakwalifikowany po-
przez złożenie oryginałów 
świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmokla-
sisty, 

2 sierpnia 2021 r. godz. 
8.00 – ogłoszenie list kandyda-
tów przyjętych i nieprzyjętych.

Co dalej ósmoklasisto?
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W gabinecie starosty Wiesławy 
Pawłowskiej podpisane zostało 
porozumienie, którego przed-
miotem było przekazanie przez 
Powiat Inowrocławski 47,5 tys. 
zł z przeznaczeniem na zakup 
samochodu służbowego. 

Będzie to połowa potrzebnej 
kwoty. Drugą połowę przekaże 
Komenda Główna Policji. Za-
kupione zostanie osobowe 
auto w wersji nieoznakowanej. 

- Mam nadzieję, że uda się 
szybko zakończyć postępowa-
nie przetargowe i nowe auto 
trafi niebawem do naszych po-
licjantów. To nasza wspólna 
inicjatywa, która świadczy 
o dobrej współpracy samo-
rządu z komendą powiatową. 
Jestem bardzo zadowolona 
z tego w jaki sposób komen-
dant Konopacki i jego poprzed-
nicy dbają o bezpieczeństwo 
i porządek w naszym powiecie 

– powiedziała starosta Wie-
sława Pawłowska. 

Ze strony policji porozu-
mienie podpisali inspektor 
Marcin Woźniak – Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Bydgoszczy i podinspek-
tor Karol Konopacki – Komen-
dant Powiatowy Policji w Ino-
wrocławiu. 

- Dziękujemy za wsparcie 
ze strony Powiatu Inowro-
cławskiego. Poprawa funkcjo-
nowania komendy w Inowro-
cławiu jest naszym wspólnym 

interesem. To ważne bo 
sprzęt, którym dysponujemy 
nadal wymaga unowocześnia-
nia – powiedział komendant 
Woźniak. 

Pojazd będzie służył 
do działań służb kryminal-
nych, m.in. zwalczania prze-
stępczości: pospolitej, gospo-
darczej i narkotykowej – zazna-
czył komendant Konopacki. 

Nowy pojazd trafi do na-
szej komendy jeszcze w tym 
roku, najprawdopodobniej 
do połowy listopada.
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Powiat Inowrocławski współfinansuje 
zakup nowego radiowozu
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REKLAMA 0010147609

Starosta Inowrocławski
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)

niniejszym informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Mą-
tewskiej 17 oraz przy alei Ratuszowej 38, a także 
zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Inowroc-
ławskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Inowrocławskiego wykazu dotyczącego zbycia w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego udziału Skarbu Pań-
stwa wynoszącego 19/30 części nieruchomości, poło-
żonej w Gniewkowie przy ul. Rynek 12, oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 448/5 o pow. 0,0325 ha.
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Skończyły się już zmagania 
maturzystów. Najpierw 
przystępowali do egza-
minów obowiązkowych  
z języka polskiego, mate-
matyki i języków obcych 
nowożytnych, a później  
do egzaminów z przed-
miotów dodatkowych. 

Mimo, że egzamin z dodatko-
wego przedmiotu nie jest w 
tym roku obowiązkowy, wie-
lu abiturientów zadeklaro-
wało przystąpienie do niego.

W  szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest 
Powiat Inowrocławski naj-
więcej uczniów wybrało 
arkusz rozszerzony z  ję-
zyka angielskiego. Do tego 
egzaminu przystąpiło 324 
abiturientów liceów ogólno-
kształcących oraz 153 abitu-
rientów techników. 

Kolejnymi przedmiotami 
wybieranymi przez liceali-
stów, zdawanymi na po-
ziomie rozszerzonym były: 

biologia i  język polski – do 
każdego z  tych przedmio-
tów przystąpiło po 168 osób 
oraz geografia, do której 
przystąpiło 156 osób. 

Łącznie w liceach ogólno-
kształcących odbyły się eg-
zaminy z  16 przedmiotów 
dodatkowych. 

Absolwenci techników 
wybrali 11 przedmiotów. 
W technikach, poza językiem 
angielskim, najwięcej osób 
zdecydowało się na zdawa-
nie matematyki (80 osób) 
oraz geografii (79 osób).

Tymczasem po ponad 
półrocznej przerwie i  na-
uce zdalnej, w poniedziałek 
w  ławkach szkół ponad-
podstawowych pojawili się 
uczniowie. 

Przez najbliższe dni na-
uka będzie odbywała się 
hybrydowo. Oznacza to, 
że w  danym dniu, poło-
wa uczniów ma zajęcia 
w  szkole, a  połowa uczy 
się z  wykorzystaniem me-
tod i  technik kształcenia 
na odległość. Szczegółową 

organizację kształcenia hy-
brydowego przygotowali 
dyrektorzy poszczególnych 
szkół i placówek. 

Zajęcia w  szkołach od-
bywają się z  zachowaniem 
szczególnych zasad bezpie-
czeństwa, zgodnie z wytycz-
nymi sanitarnymi przygoto-
wanymi przez Ministerstwo 
Edukacji i  Nauki, Minister-
stwo Zdrowia i  Główny In-
spektorat Sanitarny.

Dzisiejszym skarbem, 
dumnie prezentowanym 
na ścianach nowej galerii 
powiatowego muzeum, 
przedstawiającej sztukę 
czasów Jana Kasprowicza 
i Stanisława Przybyszew-
skiego, są dwie akwarele 
autorstwa Juliana Fałata 
(1853-1929).

Był to artysta niezwykle za-
służony dla rodzimej sztuki. 
To właśnie jemu w dużej 
mierze zawdzięczamy nie-
zwykły wręcz jej rozkwit na 
przełomie wieku XIX i XX. 
Jako dyrektor Szkoły Sztuk 
Pięknych w Krakowie, zre-
wolucjonizował ówczesne 
konserwatywne i skostniałe 
podejście do sztuki i jej edu-
kacji. 

Za cel stawiał sobie wy-
kształcenie pokolenia mło-
dych artystów, którzy będą 
mogli rozwijać swą indy-
widualność, jednocześnie 
odbierając gruntowe tech-
niczne przygotowanie. Fałat 
pragnął sztuki świadomej, 
niczym nieograniczanej. 
Sam był także niezwykle 
utalentowanym artystą. 

Dzieła jego noszą znamiona 
impresjonizmu. 

Zdecydowanie najczę-
ściej wybieraną przez Fała-
ta techniką była akwarela. 
Wielokrotnie podkreślał, 
że jej rozlewność pozwa-
lała mu uzyskiwać blade 
tony o płynnych kontu-
rach, nieosiągalne w tech-
nice olejnej. Najczęściej 
tworzył akwarele o spo-
rych rozmiarach, co było 
dość wyjątkowe dla tej for-
my malarskiej. 

Był gorącym orędowni-
kiem pejzażu. Szczególnie 
lubował się w sceneriach 
śnieżnych oraz scenach 

przedstawiających polowa-
nia. Na ścianach galerii mu-
zeum przy ul. Solankowej 
33 odnajdą Państwo dwie 

akwarele będące dziełem 
tego artysty. Są to pejzaże 
przedstawiające dwie pory 
roku. Obie prace zostały 
wykonane w miejscowości 
Bystra, gdzie Fałat osiadł 
po rezygnacji ze stanowi-
ska rektora krakowskiej 
uczelni. Pierwszą z nich jest 
„Bystra – pejzaż jesienny”, 
powstały pomiędzy 1910-
1929 rokiem. Zakupiony 
został w roku 1984 w war-
szawskiej Desie. Kolejną 
natomiast jest „Wesele gó-
ralskie”, którego powstanie 
sytuuje się po roku 1910. 
Dzieło to trafiło do muzeum 
w ramach spadku po naj-
większym darczyńcy - Sta-
nisławie Szenicu.

Matury i powroty do szkół

90 zabytków na 90-lecie

Muzealne Fałaty Kolorowo  
przy powiatowych ulicach

Zarząd Dróg Powiato-
wych w Inowrocławiu 
dokonał nasadzeń 
ponad pięciuset roślin 
przy powiatowych 
ulicach.

Kwiaty jakie można za-
uważyć przy inowrocław-
skich ulicach to begonia 
bulwiasta, turek-aksamit-
ka, lawenda, starzec po-
pielaty oraz begonia stale 
kwitnąca (w siedmiu ko-
lorach), a  znajdziemy je 
na skrzyżowaniu al. Ra-

tuszowej z  ul. Solanko-
wą, przy ul. Narutowicza 
w pobliży budynku sądu 
oraz na terenie bazy Za-
rządu Dróg Powiatowych 
przy ul. Poznańskiej.

Okres zdalnego nauczania był trudny zarówno dla uczniów, rodziców, jak 
i nauczycieli. Powrót do szkół po tak długiej przerwie cieszy, lecz rodzi 
też pewne obawy. Zadaniem dorosłych jest wspierać dzieci i młodzież 
w trudnych momentach życia. Niech ten czas, który pozostał do końca 
roku szkolnego będzie przeznaczony przede wszystkim na odbudowanie 
wzajemnych relacji. Niech pozostanie w pamięci jako radosny okres 
powrotu do normalności. 

Wiesława Pawłowska 
Starosta Inowrocławski

Fot. StARoStWo PoWIAtoWE
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Rzepak – kujawskie słoń-
ce. Nasz region nie jest 
największym jeśli mowa 
o powierzchni zasiewów 
(wyprzedzają nas woje-
wództwa dolnośląskie 
i lubelskie), jednak pła-
skie tereny sprawiają, że 
tu, na Kujawach, kwitnący 
rzepak wydaje się być 
najobficiej i najpiękniej 
wyeksponowanym w kra-
jobrazie. 

Już od końca kwiet-
nia, ale przede wszystkim 
w maju, można podziwiać 
rozciągające się po sam ho-
ryzont żółte łany kwitną-

cej miododajnej i  oleistej  
rośliny. Nierzadko też moż-
na spotkać przy kujaw-
skich drogach podróżnych 
fotografujących się na tle 
tych charakterystycznych 
majowych sielskich obraz-
ków.

Rzepak zajmuje w  Pol-
sce około 8 procent po-
wierzchni upraw, zaś 
w  województwie ku-
jawsko-pomorskim po-
wierzchnie te zajęte są 
w  niemal 10 procentach 
i  mają tendencje wzro-
stowe. O  rozmieszczeniu 
upraw rzepaku decyduje 

rodzaj gleby. Rzepak ozi-
my (stanowiący w naszym 
kraju około 95 procent po-
wierzchni upraw wszyst-
kich roślin oleistych) najle-
piej radzi sobie na glebach 
żyznych, głębokich i prze-
puszczalnych, które są za-
sobne w  próchnicę oraz 
wapń. Jeśli mowa o  zimo-
waniu to dla rzepaku tra-
giczna w  skutkach może 
być (jeśli brakuje pokrywy 
śnieżnej) już temperatu-
ra około -15°C. Wówczas, 
oprócz wrażliwej szyjki ko-
rzeniowej, przemrożeniu 
może ulec również korzeń.

Rzepak kwitnie ponad 
miesiąc. Kwiaty zapylane są 
przez pszczoły. Miód rzepa-
kowy jest jednym z  pierw-
szych miodów w roku. Cha-
rakteryzuje się kremowym, 
a  czasem niemal białym 
kolorem oraz wyraźnym 
zapachem. Ma lekko ostry 
smak z  wyczuwalnym 
aromatem kwiatu rzepa-
ku. Bardzo długa jest lista 
właściwości leczniczych 
miodu. Warto wspomnieć 
chociażby o tym, że dodaje 
energii, wspomaga w lecze-
niu stanów zapalnych ukła-
du moczowego, zapobiega 

miażdżycy, stymuluje układ 
odpornościowy, przynosi 
ulgę przy nieżytach dróg 
oddechowych i alergiach…

Owocem rzepaku jest 
łuszczyna z  nasionami. 
W  jednej łuszczynie znaj-
duje się około 20 nasion. 
Jej pękanie i  osypywanie 
się nasion to bardzo nieko-
rzystne zjawisko generujące 
straty wynoszące nawet po-
łowę plonu. Każde z nasion 
zawiera blisko 50 procent 
tłuszczu.

Ze zmiażdżonych na-
sion, poprzez odpowied-
nie tłoczenie i  ekstrakcję, 

otrzymuje się olej o  ciem-
nożółtym zabarwieniu. 
Następnie, dzięki jego 
oczyszczeniu (rafinacji), 
olej nabiera jasnożółtej bar-
wy. W  dalszych procesach 
z  oleju wytwarza się mar-
garynę oraz inne kuchenne 
tłuszcze.

Pandemiczny ubiegły rok 
oraz pierwsza połowa bie-
żącego nie pozwoliły Gmi-
nie Inowrocław zrealizować 
pomysłu na majowe Święto 
Kujawskiego Słońca, któ-
re miało nie tylko podkre-
ślić ważną rolę rzepaku we 
współczesnym rolnictwie 
i  gospodarce (oczywiście 
nie tylko krajobrazową), ale 
i  stać się sposobnością do 
podziękowania tym rolni-
kom, którzy, począwszy od 
uprawy roli, siew, nawoże-
nie i ochronę, a skończyw-
szy na zbiorze nasion, pod-
jęli się produkcyjności tej, 
atrakcyjnie wypełniającej 
krajobraz swoim kwitnie-
niem, rośliny.

Warto pomyśleć o  nich 
i o ich trudzie będąc w te-
renie i  pławiąc się wzro-
kiem w  majowych roz-
złoconych na rzepakowo   
kujawskich równinach.

W ramach drugiej odsło-
ny projektu „Czy maryna 
to dziewczyna, czyli  
kujawskie klimaty” 
współfinasowanego 
jako zadanie publicz-
ne ze środków Gminy 
Inowrocław, Zespół 
Folklorystyczny KŁOPO-
CIANIE przygotowuje 
kolejny (po wielkanoc-
nym) utwór inspirowany 
tradycjami serca Kujaw 
Zachodnich.

Wspólnie z  gminnym 
Wydziałem Komunikacji 
i Spraw Społecznych, a ści-
ślej pod czujnym okiem 
kamery Waldemara Zieliń-
skiego, w  minioną sobotę 
realizowano filmowy ma-
teriał promujący tradycje, 
obrzędy i  zabawy dla dzie-

ci. Inspiracją do aranżacji 
muzycznej, skierowanej do 
najmłodszych, był zbliża-
jący się Międzynarodowy 
Dzień Dziecka. W  nagraniu  
gościnnie wystąpiły dzieci 
z  placówek oświatowych 
powiatu.

Wielką atrakcją krótkiego 
filmu będzie rekonstrukcja 

ceremonii chrztu świętego, 
inscenizowana dzięki ser-
deczności ks. Krzysztofa 
Andrzejewskiego – probosz-
cza parafii pw. Świętej Trój-
cy w Górze.

Na premierę teledysku 
zapraszamy oczywiście  
1 czerwca br. na facebooko-
wy profil KŁOPOCIAN.

W  środę, 26 maja, na 
stronie Gminy Inowrocław 
www.gminainowroclaw.eu 
odbędzie się II spotkanie 
online wójta Gminy Inowro-
cław Tadeusza Kacprzaka 
z mieszkańcami. 

Początek transmisji o go-
dzinie 18:00.

Podczas spotkania będzie 
możliwość zadawania pytań 
wójtowi Gminy.

Zapraszamy serdecznie 
i  liczymy na Państwa ak-
tywny udział.

Świetlice otwarte
15 maja wznowiły dzia-
łalność świetlice wiejskie 
na terenie gminy Inowro-
cław. 

Do 28 maja zajęcia świe-
tlicowe będą prowadzo-
ne wyłącznie na terenach 
zielonych okalających bu-
dynki, natomiast dopiero 

od 29 maja będzie można 
korzystać z pomieszczeń 
świetlic.

Świetlice mogą działać 
na otwartym powietrzu 
pod warunkiem udziału 
w zajęciach nie więcej niż 
15 osób oraz z zachowaniem 
dystansu 1,5 m pomiędzy 
uczestnikami. Uczestnicy 
w czasie zajęć nie mogą spo-

żywać posiłków ani napo-
jów.

Obostrzenia ilościowe 
i dystansu między uczest-
nikami będą obowiązywały 
również po 29 maja w po-
mieszczeniach świetlic.

Na terenie gminy Inowro-
cław działalność w różnym 
zakresie prowadzi obecnie 
27 świetlic.

Słońce kujawskie

Kłopocianie na Dzień Dziecka

fot.  WalDemar ZielińsKi

Kujawy moje, 
równino tak gładka, 
gdzie oko zawiesisz, 
to pole, to chatka 
i tylko rzepaki 
wiatr rozhuśtał rankiem, 
słońce płynie po nich 
swym podniebnym 

statkiem. 
Aleksandra  

Sas Wisłocka

fot.  WalDemar ZielińsKi
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W Punkcie Szczepień 
Powszechnych w inowro-
cławskiej Hali Widowisko-
wo-Sportowej zaszczepiło 
się ok. 20 tys. osób. Punkt 
znajduje się na czołowym 
miejscu wśród jednostek, 
w których można zaszcze-
pić się najszybciej. Po-
twierdza to raport szcze-
pień przeciwko COVID-19 
przygotowany przez 
Ministerstwo Zdrowia. 

- Na mapie wolnych termi-
nów w  ciągu następnych 
7 dni, jesteśmy wyróżnieni 
ciemnoniebieskim kolorem, 
co oznacza wiele wolnych 
miejsc na szczepienie. Mam 
dużo telefonów od kole-
gów samorządowców, któ-
rzy pytają jak nam się to 
udało. W  tej chwili można 
być zaszczepionym w  na-
szym punkcie w  hali, nawet 
w ciągu kilku lub kilkunastu 
godzin od rejestracji. Ino-
wrocławianie nie muszą już 
szczepić się w  innych mia-

stach, ale mieszkańcy innych 
miejscowości chętnie wybie-
rają naszą halę jako punkt 
szczepień - mówi prezydent 
Inowrocławia Ryszard Brejza. 

W  hali można się szcze-
pić głównie preparatami po-
chodzącymi z rezerw firmy 
Revita Centrum Medycz-
ne. Na szczepienie można 
się zarejestrować pod nu-
merami: 733 002 717 i  525 
223 051, a  także poprzez 
infolinię: 989, mailowo: 
szczepieniainowroclaw@
gmail.com.

Inowrocław dołączył do 
projektu „Kujawsko-Po-
morska Teleopieka”. To 
nowa forma wsparcia dla 
seniorów, którzy ze wzglę-
dów zdrowotnych potrze-
bują pomocy w codzien-
nym życiu. O bransoletki 
życia – urządzenia mobil-
ne, na których oparty jest 
system przywoływania 
pomocy, mogą wniosko-
wać inowrocławianie.

Zgodnie z założeniami pro-
jektu realizowanego przez 
samorząd województwa 
w partnerstwie m.in. z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, ponad 100 osób 
z  Inowrocławia będzie mo-
gło skorzystać z  teleopieki. 
Grupą docelową są osoby 
potrzebujące wsparcia w co-
dziennym funkcjonowaniu, 
tj. takich, które ze względu 
na stan zdrowia lub nie-
pełnosprawność wymagają 
opieki lub wsparcia w związ-
ku z  niemożnością samo-
dzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z  podsta-
wowych czynności dnia co-
dziennego.

- To kolejna forma po-
mocy oferowana przez nas 
m.in. seniorom, zaraz obok 
inowrocławskich projektów, 
takich jak „Koperta życia” 
czy „Taksówka dla senio-
rów”. W tej edycji programu 

Urząd Marszałkowski przy-
dzielił dla naszego miasta 
106 miejsc. Mam nadzieję, 
że jeśli projekt się sprawdzi, 
w kolejnych latach będzie się 
rozwijał i obejmował jeszcze 
większą liczbę inowrocła-
wian – informuje prezydent 
Inowrocławia Ryszard Brejza.

Marszałkowski system 
o p i e k u ń c z o - r a t u n k o w y 
składa się z  nadajników/od-
biorników umożliwiających 
szybkie wezwanie pomocy 
w sytuacji zagrażającej zdro-
wiu lub życiu (np. upadku) 
oraz centrum operacyjne-
go, w  którym odbierane są 
sygnały alarmowe od pod-
opiecznych 7 dni w tygodniu 
24 godziny na dobę. Groma-
dzone przez system dane 
medyczne o  podopiecznych 
– informacje o  przebytych 
i  przewlekłych chorobach 
oraz przyjmowanych lekach - 
mogą być pomocne lekarzom 
i  ratownikom, niosącym im 
pomoc w sytuacjach nagłego 

pogorszenia się stanu zdro-
wia.

Zainteresowane osoby, 
mieszkające na terenie Ino-
wrocławia mogą zgłaszać 
swoją chęć udziału w  pro-
jekcie, poprzez formularz 
zgłoszeniowy.

Formularz można:
• złożyć osobiście w sie-

dzibie Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 
w Inowrocławiu,
ul. Św. Ducha 90; w dni 
robocze od poniedziałku 
do piątku (9:00-14:00), 
pokój 29,

• wysłać pocztą na adres 
MOPS (z dopiskiem 
„Kujawsko-Pomorska 
Teleopieka”),

• wysłać skanem na adres 
mailowy: efs@mopsi-
nowroclaw.samorzady.pl.

Wszelkie informacje do-
tyczące realizacji projektu 
udzielane są pod numerami 
telefonów: 52 356 22 34 oraz 
52 356 22 64. 

Punkt szczepień w hali 
jednym z najlepszych 

w Polsce

Bransoletki życia 
dla inowrocławskich seniorów

FOT. MIASTO INOWROCŁAW
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„Wszyscy musimy być 
podobni jeden do drugie-
go. Wszyscy nie rodzą się 
wolni i równi, jak Kon-
stytucja powiada, lecz 
każdego trzeba uczynić 
równym” 

To jeden z  wielu cytatów, 
które możemy przeczytać 
na tablicach przy ulicy Dłu-
giej w  Dąbrowie Biskupiej, 
a wszystko to z okazji Ma-
jowego Święta. Ulica ta stała 
się biało – czerwoną wizy-
tówką naszej gminy. 

Przy ulicy Długiej pojawiły 
się tablice z  tekstami, cyta-
tami i  ciekawostkami m.in. 

o patriotyzmie, hymnie, go-
dle, fladze, wolności i  cyta-
ty związane z polskością. 

Tablice przy ulicy Długiej
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Spadek liczby zacho-
rowań na COVID -19 
pozwolił na poluzowanie 
istniejących obostrzeń, 
dzięki czemu, po długim 
czasie oczekiwania w na-
szej gminie swoją działal-
ność rozpoczęło Centrum 
Aktywności Seniora.

Zajęcia dla Seniorów or-
ganizują wykwalifikowani 
instruktorzy, dzięki czemu 
uczestnicy mogą rozwijać 
się kreatywnie poprzez rę-
kodzielnictwo, kulinaria, 
gimnastykę i  taniec czy też 

zajęcia informatyczne oraz 
animację życia codziennego.

Czas spędzony razem 
mija w rodzinnej ciepłej at-
mosferze co pozwala na to, 
by zapomnieć o  zmartwie-
niach życia codziennego 
oraz o  tym trudnym roku, 
który uniemożliwił unie-
możliwiał spotkania w  ta-
kim gronie.

Zajęcia do końca maja 
odbywają się w  Gminnym 
Ośrodku Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Dąbrowie Bi-
skupiej.

Przypomnijmy, iż Cen-
trum Aktywności Seniora 
działa na mocy porozumie-

nia jakie gmina Dąbrowa 
Biskupia podpisała z  Fun-
dacją Gospodarczą Pro Eu-
ropa z  Torunia dotyczące-
go projektu pt. Utworzenie 
Klubów Seniora w  gminie 
Janikowo i  Dąbrowa Bisku-
pia pn. Centrum Aktywno-
ści Seniora realizowanego 
w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2014-
2020 Oś Priorytetowa 9. 
Solidarne społeczeństwo 
Działanie 9.3 Rozwój usług 
zdrowotnych i społecznych 
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój 
usług społecznych.

Klubem Seniora, zwany Centrum Aktywności 
Seniora rozpoczął swoją działalność
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GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie 
zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Konkursie plastycznym. 

Zadanie polega na namalowaniu portretu swojej ukochanej mamy, który wykonasz na papierze tech-
nicznych w formacie A4 lub A3 za pomocą farb, kredek, ołówka czy pasteli…

Organizator przewiduje wystawę wszystkich prac po zakończeniu zmagań i ogłoszeniu wyników. 
Należy pamiętać o zapoznaniu się z Regulaminem* i uzupełnieniu załączników. Powodzenia!!! 

www.mgok-janikowo.pl

Wszyscy chcemy, 
aby wizyty w kinie były 
nie tylko przyjemne, 
ale przede wszystkim 
bezpieczne dla nas 
wszystkich. 

Dlatego przypominamy Wam 
i  prosimy o  przestrzeganie 
kilku podstawowych zasad, 
jakie obowiązują w  naszym 
kinie:

• zachowanie 
1,5-metrowego 
odstępu między 
widzami (jeśli nie 
należą do jednego 
gospodarstwa 
domowego),

• zasłanianie nosa 
i ust maseczką,

• dezynfekcja rąk,
• w sali kinowej 

siadanie na miejscach 
wyznaczonych 
przez obsługę kina 
(z zachowaniem 
zasad dystansu 
społecznego),

• niespożywanie 
napojów i przekąsek.

Zgodnie z aktualnym 
obowiązującym rozpo-
rządzeniem, dnia 28 maja 
zostają przywrócone do 
funkcjonowania placówki 
kultury. 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w  Janikowie wraca 
z imprezami, wydarzeniami 
kulturalnymi i warsztatami!

Wszyscy czekaliśmy na ten 
moment z niecierpliwością.

Już 11 czerwca Burmistrz 
Gminy i  Miasta Janikowo 
zaprasza  na koncert, który 
otwiera cykl plenerowych 
wydarzeń kulturalnych.

Na stadionie im. Bolesła-
wa Ciesielskiego w  Janiko-

wie powstanie scena, a  na 
niej wystąpi Zespół Pieśni 
i Tańca „Śląsk” im. Stanisła-
wa Hadyny z  repertuarem 
W Europie ze „Śląskiem”.

O  ilości rozprowadza-
nych wejściówek MGOK bę-

dzie informować na bieżą-
co ze względu na panujące 
ograniczenia, które mają za-
pewnić wszystkim bezpie-
czeństwo. O  sposobie na-
bycia wejściówki informacja 
podana będzie niebawem.

Występ zespołu „Śląsk”

FO
T. N

AD
ES

ŁA
NE

DZIEŃ MATKI

Zapraszamy do kina
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www.zlotnikikujawskie.pl  GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE

MAGDALENA  KRAJEWSKA

21 i 22 maja połączone 
siły nauczycieli zaprasza-
ją uczniów klas ósmych 
do powtórki przed egza-
minem z języka polskiego 
i matematyki. I Ogólno-
polska Egzaminocka od-
będzie się w wersji online 
na Facebooku i youtubo-
wym kanale Pi-stacja.  

Egzaminocka to kontynuacja 
pomysłu nauczycielki z I LO 
we Wschowie – Agaty Karol-
czyk-Kozyry, która od kil-
ku lat organizuje dla swoich 
maturzystów Maturnockę. 
W tym roku to wydarzenie 
również miało miejsce w sieci.  

I Ogólnopolską Egzami-
nockę współorganizują polo-
nistki: Magdalena Krajewska 
– nauczycielka w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Tucz-
nie, współautorka bloga Lek-
cje szyte na miarę, Dorota 
Kujawa-Weinke – nauczyciel-
ka i bibliotekarka w Szkole 
Podstawowej nr 21 w Elblągu, 

autorka bloga Inspirownia 
Edukacyjna, Superbelfer RP 
i Edukator Roku 2020 oraz 
Agata Sieńczak – polonistka, 
nauczycielka przyrody i edu-
katorka seksualna w Szkole 
Podstawowej im. Osadników 
Wojskowych w Brzeźnicy, au-
torka bloga Ster Edukacyjny. 

Wśród prelegentów 21 maja 
pojawią się nauczyciele prak-
tycy skupieni w facebooko-
wej grupie Poloniści z pasją. 
Omówią oni najważniejsze 
zagadnienia pojawiające się 
w arkuszach egzaminacyj-
nych. Podpowiedzą również, 
na co zwrócić szczególną 
uwagę podczas mierzenia się 
z polonistycznymi wyzwa-
niami. Nie zabraknie także 
motywacyjnego przesła-
nia, od którego rozpocznie 
się to edukacyjne spotkanie 
z uczniami przystępującymi 
do egzaminu.  

 22 maja stery przejmie ma-
tematyk Krzysztof Chojecki – 
pomysłodawca i współtwórca 
Pi-stacja Matematyka, który 
w ciągu czterech godzin prze-
liczy specjalnie dla ósmokla-
sistów zadania matematycz-

ne znajdujące się w testach. 
Tematy, które zostaną omó-
wione podczas Egzaminocki: 
21 maja od godz. 18 do 22:  

• Dorota Kujawa-Weinke 
,,Do roboty się weźcie, czyli 
jak zadbać o siebie i zdać eg-
zamin”, 

• Agata Karolczyk-Kozyra 
,,Ostre cięcie, czyli streszcza-
my teksty zawodowo”,  

• Marcin Michalik ,,Szybka 
przebieżka przez lektury eg-
zaminacyjne, czyli co cię nie 
minie na egzaminie”, 

• Sylwia Oszczyk ,,Lektury 
w grafice, czyli szukanie sko-
jarzeń”, 

• Łukasz Szeliga ,,Jak czy-
tać wiersze? Wskazówki do 
interpretacji i analizy dzieła 
poetyckiego”, 

• Anna Foks i Małgorzata 
Solarska ,,To warto wiedzieć – 
gramatyczny mix”, 

• Karolina Strógarek ,,Uwa-
ga! Zaproszenie i ogłoszenie 
na 3 punkty”, 

• Monika Iwanowska ,,Szef 
kuchni poleca: przepis na 
udane opowiadanie”, 

• Beata Gwizdała ,,Rozpraw 
się z rozprawką”, 
22 maja – Matematyka 
z Krzysztofem Chojeckim 
Pi-stacja – od  godz. 18 do 22: 

• Potęgowanie, pierwiastki, 
procenty, wyrażenia algebra-
iczne, równania i twierdzenie 
Pitagorasa. 

Więcej informacji można 
znaleźć na Facebooku I Ogól-
nopolska Egzaminocka: 
https://fb.me/e/2aOrHWDQj 

Uczniu – powtórz materiał 
podczas I Ogólnopolskiej Egzaminocki

Piłkarskie przedszkole
czyli KOPANIE PIŁKI 

ZAPRASZAMY DZIECI
z rocznika 2014, 2015, 2016

                  Zajęcia odbywają się
w poniedziałki i środy o godz. 16.45

Sala sportowa OSiR Złotniki Kujawskie
Lokalny Animator Sportu – Mirosław Szulc – zapraszam!

tel. 609 749 079

z rocznika 2014, 2015, 2016

Popołudniowe 
fi gle i harce, 

czyli 
bieganie, skakanie, rzucanie, wspinanie 

i co by tam jeszcze…
ZABAWY  I  GRY  RUCHOWE

DLA  DZIECI 
w wieku od lat 5 do lat 7 

W KAŻDY PIĄTEK GODZ. 16.45
Sala sportowa OSiR Złotniki Kujawskie

Lokalny Animator Sportu – Mirosław Szulc – zapraszam!

tel. 609 749 079

REKLAMA 0010151795

* Zapewniamy pełen zakres usług
*  Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem
*     Oferujemy bezgotówkowy system rozliczania kosztów 

(ZUS, KRUS, policja, wojsko, więziennictwo)
* Dysponujemy własną chłodnią w Kruszwicy
* Jesteśmy producentem trumien - trumny

  już od 300 zł
*  W związku z zaleceniami Sanepidu i wychodząc

naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy

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

Inowrocław, ul. Św. Ducha 53        Kruszwica, ul. Kolegiacka 12F 
tel. 52/357-16-04,  52/357-53-41

e-mail: inluctu1@interia.pl        www.inluctu.pl

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Małgorzata Matuszak

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy 
z Centrum Badania Opinii Klientów certyfikat 

FIRMA GODNA ZAUFANIA
za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu 

działalności biznesowej 
oraz rzetelne podejście do zobowiązań 

wobec Klientów i Kontrahentów
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od 21 do 27 maja

 poniedziałek, 24 maja

05.10  Przysięga (415) - serial
06.00  Elif (983) - 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 
08.35  Ranczo (115) - serial
09.35  Komisarz Alex (79) - serial
10.30  Ojciec Mateusz (219) - serial
11.25  Kasta (143) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Niedźwiedzie w nowym domu 

(2) - dokument
14.00  Elif (984) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.00  Przysięga (416) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3816) - serial
18.20  Kasta (142) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (399) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr, Polska 

2017, reż. Jan Englert
22.50  Litwa. W cieniu wieży 

- dokument
23.55  Putin: historia rosyjskiego 

szpiega (3) - dokument
00.55  Bella Germania (2) - serial
02.40  Dzisiaj zginie zabójca mojego 

syna - film telewizyjny
04.15  Magia polskiej przyrody (9) 

- dokument
04.45  Notacje - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

04.50  Cafe piosenka (91) - kultura
05.20  Na dobre i na złe (669) - serial
06.20  Cichy legion (5) - dokument
06.30  Cichy legion (6) - dokument
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (140) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2452) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (118) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.30  Na sygnale (296) - serial
15.00  Koło fortuny - extra - rozrywka
15.05  Górscy ratownicy (72) - serial
15.50  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (44) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (119) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2452) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2453) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1592) - serial
21.40  Mała matura 1947 (1) - serial
22.40  The Good Doctor (47) - serial
23.35  Sny wędrownych ptaków 

- film fabularny, Kolumbia/
Dania/Meksyk/Niemcy/Fran-
cja/Szwajcaria 2018, reż. Ciro 
Guerra, Cristina Gallego, wyk. 
Carmi?a Mart?nez, José Acosta, 
Natalia Reyes

01.50  Warto kochać (58) - serial
02.45  Warsaw Dark - film fabularny, 

Polska 2008, reż. Christopher 
Doyle, wyk. Adam Ferency, 
Anna Przybylska, Violetta Arlak

04.15  Rodzinka.pl (278) - serial
04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (214) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (215) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (136) - serial
10.40  Dlaczego ja? (463) - serial
11.40  Gliniarze (456) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (810) - serial
14.40  Dlaczego ja? (976) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (572) 

- serial
17.00  Gliniarze (581) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3240) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń”

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Kingsman: Złoty krąg 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 2017, 
reż. Matthew Vaughn, 
wyk. Taron Egerton, Edward 
Holcroft, Gordon Alexander

23.05  Mission: Impossible 3 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Chiny/Włochy 2006, 
reż. J.J. Abrams, wyk. Tom 
Cruise, Ving Rhames, 
Michelle Monaghan

01.50  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 (1178) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Miłe wieści - info
11.45  Ukryta prawda (1276) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1179) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (758) 

- serial
14.55  Szpital (413) - serial
16.00  LAB (1) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1277) 

- 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 (3226) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
22.30  Odważna 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Neil Jordan, 
wyk. Jodie Foster, Terrence 
Howard, Nicky Katt

01.05  Co za tydzień - info
01.35  Strzelec - serial
02.35  Uwaga! - info
02.55  Noc magii - rozrywka
04.20  Szpital - serial

 niedziela, 23 maja

05.10  Klan (3814, 3815) - 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 (109) 
09.35  Przyrodnik na tropie - info
10.05  Wielkie rodziny (9) - 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 (13) - dokument
13.15  Niedźwiedzie w nowym domu 

(2) - dokument
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.20  Okrasa łamie przepisy - info
14.50  Komisarz Alex (146) - serial
15.50  Gala wręczenia nagród im. 

Jana Rodowicza „Anody” 
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Ojciec Mateusz (326) - serial
18.30  Jaka to melodia? - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  To był rok! (28) - rozrywka
21.25  Oddana - film fabularny, 

Ukraina 2020, reż. Krystyna 
Sywołap, wyk. Marianna Ja-
nuszewicz, Ołesia Romanowa, 
Roman Łuckij

23.20  Bella Germania (2) - serial
01.05  Idol z ulicy - film fabularny, 

Palestyna/Wielka Brytania/Ka-
tar/Holandia/Emiraty Arabskie 
2015, reż. Hany Abu-Assad

02.55  Cała prawda o fitnessie 
- dokumen

03.55  Jaka to melodia? - rozrywka
04.45  Z pamięci - publicystyka
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2450, 2451, 
2452) - serial

06.55  M jak miłość (1591) - serial
07.45  Policzmy się dla Polski - info
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.35  Policzmy się dla Polski - info
11.40  Dookoła Bałtyku - info
12.10  Powrót siedmiu wspaniałych 

- film fabularny, USA/
Hiszpania 1966, reż. Burt 
Kennedy, wyk. Yul Brynner, 
Robert Fuller

14.00  Familiada - rozrywka
14.30  Koło fortuny - rozrywka
15.00  Szansa na sukces. Opole 2021 
17.05  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
17.15  Moje życie XXL - rozrywka
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (120) - dokument
19.00  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
19.25  Rodzinka.pl (179) - serial
20.00  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Zniewolony 

- film fabularny, USA/
Wielka Brytania 2013, reż. 
Steve McQueen, wyk. Chiwetel 
Ejiofor, Michael Fassbender, 
Benedict Cumberbatch

23.25  Matka jest tylko jedna - film 
fabularny, USA 2016, reż. Paul 
Duddridge, Nigel Levy, wyk. 
Selma Blair, Sharon Stone

01.05  Pomiędzy słowami - film 
fabularny, Polska/Holandia/
Francja 2017, reż. Urszula 
Antoniak, wyk. Jakub Gierszał, 
Andrzej Chyra, Christian Löber

02.40  Pułapka - film fabularny, Pol-
ska 1997, reż. Adek Drabiński, 
wyk. Marek Kondrat, Joanna 
Benda, Bogusław Linda

04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.50  Madagaskar 

- film fabularny, USA 2005, 
reż. Eric Darnell

09.40  Auta II 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. John Lasseter, Brad Lewis

11.55  Dumbo 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Australia/Kanada 
2019, reż. Tim Burton, wyk. 
Colin Farrell, Michael Keaton, 
Danny DeVito

14.15  Avengers: Wojna bez granic 
- film fabularny, USA 2018, 
reż. Anthony Russo, Joe Russo, 
wyk. Robert Downey Jr., Chris 
Hemsworth, Mark Ruffalo

17.40  Nasz nowy dom (123) 
- rozrywka

18.40  Domowe rozgrywki (20) 
- serial

19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie 

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo 

- Klinika Skeczów Męczących 
- rozrywka

22.05  Agentka 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/Niemcy/
Węgry 2015, reż. Paul Feig, 
wyk. Melissa McCarthy, Rose 
Byrne, Jude Law

00.50  Wykolejony 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2005, reż. Mikael 
Hafstroem, wyk. Clive Owen, 
Jennifer Aniston, Vincent 
Cassel

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

05.05  Uwaga! - info
05.25  Ukryta prawda (1032) - 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 (2) 

- rozrywka
12.05  Co za tydzień - info
12.40  Power Couple - rozrywka
14.15  LEGO Masters - rozrywka
15.50  Nigdy w życiu! 

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

18.00  Totalne remonty Szelągowskiej 
- rozrywka

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Jestem legendą 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Francis Lawrence, 
wyk. Will Smith, Alice Braga, 
Charlie Tahan

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

01.10  Blade, Wieczny Łowca II 
- film fabularny, USA/Niemcy 
2002, reż. Guillermo del Toro, 
wyk. Wesley Snipes, Kris 
Kristofferson, Ron Perlman

03.40  Noc magii - rozrywka

 sobota, 22 maja

04.40  Klan (3811, 3812, 3813) 
- serial

06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 
06.55  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 (23) 

- dokument
09.40  Cała prawda o fitnessie 

- dokument
10.45  Sprawa dla reportera 
11.40  Policzmy się dla Polski - info
11.50  Szeryf - film fabularny, 

USA 1971, reż. Michael Winner, 
wyk. Burt Lancaster, Robert 
Ryan, Lee J. Cobb

13.35  Policzmy się dla Polski - info
13.45  Okrasa łamie przepisy - info
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Ozdrowieńcy (9) - dokument
14.55  Policzmy się dla Polski - info
15.05  EURO 2020 w Telewizji Polskiej 

- dokument, Polska 2021
15.55  To był rok! - rozrywka
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Stulecie Winnych (39) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (946) - info
20.25  Polska w Konkursie Eurowizji 

- dokument, Polska 2021
21.00  65. Konkurs Piosenki Eurowizji 

- Rotterdam 2021 
00.55  Eurovision Song Contest: 

Historia zespołu Fire Saga 
- film telewizyjny, USA/
Islandia/Kanada 2020

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

05.50  Barwy szczęścia (2448) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2449) - serial
07.00  M jak miłość (1590) - serial
07.45  Policzmy się dla Polski - info
07.55  Pytanie na śniadanie - info
11.20  Zainwestuj w marzenia 
11.25  Policzmy się dla Polski - info
11.30  Rodzinny ekspres - info
12.10  Klub detektywów i klątwa 

czarnego króla - film fabularny, 
Niemcy/Włochy 2017

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

przez świat (119) - dokument
15.45  Smaki świata po polsku 
16.20  Na dobre i na złe (811) - serial
17.20  Na sygnale (315) - serial
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama, pogoda
18.30  Postaw na milion - rozrywka
19.25  Rodzinka.pl (178) - serial
20.00  Wszystkie pieniądze świata 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Włochy/Chiny 2017, 
reż. Ridley Scott, wyk. 
Michelle Williams, Christopher 
Plummer, Mark Wahlberg

22.15  Anatomia zemsty - film 
fabularny, USA 2013, reż. 
Daniel Schechter, wyk. Jennifer 
Aniston, Yasiin Bey, Isla Fisher

00.05  Weselne przeznaczenie - film 
fabularny, USA/Kanada/Wiel-
ka Brytania 2018, reż. Victor 
Levin, wyk. Winona Ryder, 
Keanu Reeves, DJ Dallenbach

01.40  Zniewolony - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2013, 
reż. Steve McQueen, wyk. 
Chiwetel Ejiofor, Michael Fass-
bender, Benedict Cumberbatch

04.05  Samowolka - film fabularny, 
Polska 1993, reż. Feliks Falk, 
wyk. Robert Gonera

05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.35  Mulan II 

- film fabularny, USA/Korea 
Południowa/Singapur/Rosja/
Malezja/Kazachstan/Tajwan/
Hongkong/Japonia/Chiny/
Indie/Syria/Iran/Egipt/Pakistan 
2004, reż. Lynne Southerland, 
Darrell Rooney

10.10  Ewa gotuje - info
10.40  Nasz nowy dom (239, 240) 

- rozrywka
12.40  Bogaty dom - biedny dom 

(22) - dokument
13.40  Łowcy nagród - rozrywka
14.40  Rolnicy. Podlasie (37) 

- dokument
15.45  Więzienie (44, 45, 46,47) 

- dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (197, 198) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Avengers: Wojna bez granic 

- film fabularny, USA 2018, 
reż. Anthony Russo, Joe Russo, 
wyk. Robert Downey Jr., Chris 
Hemsworth, Mark Ruffalo

23.15  Resident Evil: Retrybucja 
- film fabularny, Niemcy/
Kanada/USA/Francja/Wielka 
Brytania 2012, reż. Paul W.S. 
Anderson, wyk. Milla Jovovich, 
Sienna Guillory, Michelle 
Rodriguez

01.20  Przeznaczenie 
- film fabularny, USA/Australia 
2014, reż. Michael Spierig, 
Peter Spierig, 
wyk. Ethan Hawke, Sarah 
Snook, Christopher Kirby

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

05.10  Uwaga! - info
05.25  Ukryta prawda (1031) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Wymarzone ogrody - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Brzydula (149) - serial
12.00  Brzydula (150) - serial
12.30  Brzydula (151) - serial
13.00  Brzydula (152) - serial
13.30  Brzydula (153) - serial
14.00  Na Wspólnej (3222) - serial
14.25  Na Wspólnej (3223) - serial
14.50  Na Wspólnej (3224) - serial
15.15  Na Wspólnej (3225) - serial
15.50  Efekt domina 

- dokument
16.25  Szadź 2 - kulisy produkcji 

- dokument
16.50  Budując marzenia (1) 

- 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  Laski na gigancie 

- film fabularny, USA/Kanada 
2017, reż. Malcolm D. Lee, 
wyk. Regina Hall, Queen 
Latifah, Jada Pinkett Smith

00.00  Ouija: Narodziny zła 
- film fabularny, USA/Chiny/
Japonia 2016, reż. Mike Fla-
nagan, wyk. Elizabeth Reaser, 
Lulu Wilson, Annalise Basso

02.05  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

03.10  Uwaga! - info
03.30  Noc magii - rozrywka

 piątek, 21 maja

05.10  Przysięga (414) - serial
06.05  Elif (982) - 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 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (114) - serial
09.35  Komisarz Alex (78) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (218) - serial
11.25  Kasta (146) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Największe cuda natury (3) 
14.00  Elif (983) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (415) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3815) - serial
18.20  Kasta (143) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (398) - serial
21.00  Ojciec Mateusz (326) - serial
21.55  Eurovision Song Contest: 

Historia zespołu Fire Saga 
- film telewizyjny

00.10  Uniewinniony - film fabularny, 
Kanada/Niemcy/USA 2014, 
reż. Peter Howitt, wyk. 
Dominic Cooper, Samuel 
L. Jackson, Gloria Reuben

01.50  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(39) - serial

02.40  Determinator (1) - serial
03.30  Magazyn kryminalny 997 
04.25  Notacje (917) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.25  Na dobre i na złe (668) - serial
06.20  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Anna Dymna - spotkajmy się 
06.55  Familiada - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
07.50  Pogoda - flesz
07.55  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 (2451) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (117) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (295) - serial
15.10  Górscy ratownicy (71) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (43) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (118) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2451) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2452) - serial
20.35  Kabaret. Super Show Dwójki 
21.35  Centralne Biuro Humoru 

- rozrywka
23.00  Muzyka, taniec, zabawa
00.05  Dusigrosz - film fabularny, 

Francja 2016, reż. Fred Cavaye, 
wyk. Dany Boon, Laurence 
Arne, Noémie Schmidt

01.45  Uwięzieni 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Eduardo Rodriguez, 
wyk. Dolph Lundgren, Briana 
Evigan, Sean Faris

03.35  Rozgrywka 
- film fabularny, Niemcy/Ka-
nada/USA 2001, reż. Frank Oz, 
wyk. Robert De Niro, Edward 
Norton, Marlon Brando

05.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (212) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (213) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (135) - serial
10.40  Dlaczego ja? (462) - serial
11.40  Gliniarze (455) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (809) - serial
14.40  Dlaczego ja? (975) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (571) - serial
17.00  Gliniarze (580) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3239) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Dumbo 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Australia/Kanada 
2019, reż. Tim Burton, 
wyk. Colin Farrell, Michael 
Keaton, Danny DeVito

22.20  Lara Croft: Tomb Raider 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Japonia/Niemcy 
2001, reż. Simon West, 
wyk. Angelina Jolie, Jon 
Voight, Iain Glen

00.40  Trzynaście duchów 
- film fabularny, USA/Kanada 
2001, reż. Steve Beck, 
wyk. Tony Shalhoub, Embeth 
Davidtz, Matthew Lillard

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

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1177) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1275) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1178) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (757) 

- serial
14.55  Szpital (412) - serial
16.00  LAB (68) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1276) 

- 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  Troja 

- film fabularny, USA/Malta/
Wielka Brytania 2004, 
reż. Wolfgang Petersen, 
wyk. Brad Pitt, Eric Bana, 
Orlando Bloom

23.30  Blade, Wieczny Łowca II 
- film fabularny, USA/Niemcy 
2002, reż. Guillermo del Toro, 
wyk. Wesley Snipes, Kris 
Kristofferson, Ron Perlman

02.00  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

03.00  Uwaga! - info
03.20  Noc magii - rozrywka

od 21 do 27 maja

 czwartek, 27 maja

05.15  Przysięga (418) - serial
06.05  Elif (986) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (118) - serial
09.35  Komisarz Alex (82) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (222) - serial
11.25  Kasta - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  To się opłaca (135) - info
12.50  Zainwestuj w marzenia 
12.55  Największe cuda natury (6)
14.00  Elif (987) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (949) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.00  Przysięga (419) - serial
16.50  Łączy nas EURO (4) - magazyn
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3818) - serial
18.20  Kasta (149) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (950) - info
20.30  Leśniczówka (402) - serial
21.00  Sprawa dla reportera 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.30  Magazyn kryminalny 997 
23.15  Motel Polska - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat
00.35  Londyńczycy - serial
01.30  Nowa (13) - serial
02.25  Ocaleni (164) - talk show,
03.30  Sprawa dla reportera
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.50  Przerwa w nadawaniu

04.50  Cafe piosenka (93) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (672) - serial
06.20  Smaki świata po polsku 
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  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (120) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2455) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (121) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (299) - serial
15.10  Górscy ratownicy (75) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (47) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (122) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2455) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2456) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.55  Na sygnale (317) - serial
21.20  Na sygnale (318) - serial
21.50  Mała matura 1947 (4) - serial
22.45  The Good Doctor (50) - serial
23.35  Legenda - film fabularny, 

Wielka Brytania/Francja/USA 
2015, reż. Brian Helgeland, 
wyk. Paul Anderson, Tom 
Hardy, Christopher Eccleston

01.55  Zmruż oczy - film fabularny, 
Polska 2003, reż. Andrzej 
Jakimowski, wyk. Zbigniew 
Zamachowski, Aleksandra 
Prószyńska, Małgorzata 
Foremniak

03.30  Bez tożsamości (35) - serial
04.20  Festiwal Kultury Żydowskiej w 

Krakowie - Szalom na Szerokiej 
05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (220) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (221) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (139) - serial
10.40  Dlaczego ja? (466) - serial
11.40  Gliniarze (459) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (813) - serial
14.40  Dlaczego ja? (979) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (302) - serial
17.00  Gliniarze (464) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3243) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Wolni od długów (1) 

- rozrywka
21.05  Ilu miałaś facetów? 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Mark Mylod, wyk. Anna 
Faris, Chris Evans, Ari Graynor

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

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

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1181) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1279)

- serial
12.50  Ukryta prawda (1182) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (761) 

- serial
14.55  Szpital (416) - serial
16.00  LAB (4) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1280) 

- 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 (3229) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Tylko mnie kochaj 

- film fabularny, Polska 2006, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Maciej Zakościelny, 
Agnieszka Grochowska, 
Agnieszka Dygant

00.45  Szadź 2 - kulisy produkcji 
- dokument

01.10  Efekt domina 
- dokument

01.45  Uwaga! - info
02.05  Noc magii - rozrywka
03.30  Szpital (416) - serial

 środa, 26 maja

05.10  Przysięga (417) - serial
06.00  Elif (985) - 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 
08.35  Ranczo (117) - serial
09.35  Komisarz Alex (81) - serial
10.30  Ojciec Mateusz (221) - serial
11.25  Kasta (148) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Największe cuda natury (5) 

- dokument
14.00  Elif (986) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.00  Przysięga (418) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Nie ma jak u mamy 

- koncert z okazji Dnia Matki 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (401) - serial
20.55  Liga Europy UEFA 
23.30  Afganistan, poraniony kraj 

(2) - dokument
00.25  Deep State: Tajny układ (8) 

- serial
01.35  Bezpieczna przystań 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Bill Corcoran, wyk. Melissa 
Gilbert, Brad Johnson, Rebecca 
Staab

03.30  Pogoda na piątek (5) - serial
04.25  Wojsko-polskie.pl (152) - info
04.45  Notacje - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.20  Na dobre i na złe (671) 
- serial

06.20  Pożyteczni.pl - info
06.50  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.20  Ostoja - info
11.50  Barwy szczęścia (2454) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (120) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (298) - serial
15.10  Górscy ratownicy (74) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (46) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (121) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2454) 

- serial
20.05  Barwy szczęścia (2455) 

- serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale”  
20.50  Na dobre i na złe (812) - serial
21.45  Mała matura 1947 (3) - serial
22.45  The Good Doctor (49) - serial
23.40  Gry małżeńskie 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Dermot Mulroney, 
wyk. Mandy Moore, Kellan 
Lutz, Jessica Szohr

01.20  Geniusz (6) - serial
02.20  Dwa światy - dokument
03.25  Instynkt (4) - serial
04.15  Rodzinka.pl - serial
04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (218) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (219) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (138) - serial
10.40  Dlaczego ja? (465) - serial
11.40  Gliniarze (458) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (812) - serial
14.40  Dlaczego ja? (978) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (301) - serial
17.00  Gliniarze (463) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3242) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  #Jestem M. Misfit 

- film fabularny, Polska 
2019, reż. Marcin Ziębiński, 
wyk. Julia Chatys, Mateusz 
Ciawłowski, Tomasz Karolak

21.55  Mama na obcasach 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Garry Marshall, 
wyk. Kate Hudson, John 
Corbett, Joan Cusack

00.35  Skok przez miotłę 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Salim Akil, wyk. Angela 
Bassett, Paula Patton, Laz 
Alonso

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

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1180) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1278) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1181) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (760) 

- serial
14.55  Szpital (415) - serial
16.00  LAB (3) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1279) 

- 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 (3228) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Specjalista 

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

23.50  Statek widmo 
- film fabularny, USA/Australia 
2002, reż. Steve Beck, 
wyk. Gabriel Byrne, Julianna 
Margulies, Ron Eldard

01.40  Uwaga! - info
02.00  Noc magii - rozrywka
03.25  Szpital (415) - serial

 wtorek, 25 maja

05.10  Przysięga (416) - serial
06.00  Elif (984) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (116) - serial
09.35  Komisarz Alex (80) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (220) - serial
11.25  Kasta (142) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Największe cuda natury (4) 

- dokument
14.00  Elif (985) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (947) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (417) - serial
16.50  Łączy nas EURO (2) 
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3817) - serial
18.20  Kasta (148) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (400) - serial
20.55  Wielkie rodziny (10) 

- dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (164) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.25  Miłosna rozgrywka - film 

fabularny, USA 1995, reż. Lasse 
Hallström, wyk. Julia Roberts, 
Dennis Quaid, Robert Duvall

02.20  Ratownicy (13) - serial
03.20  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.15  Magia polskiej przyrody (10) 
04.45  Notacje - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (92) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (670) - serial
06.25  Pamiątka nawrócenia 

- dokument
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  Rodzinka.pl (141) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2453) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (119) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (297) - serial
15.00  Koło fortuny - extra - rozrywka
15.10  Górscy ratownicy (73) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (45) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (120) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2453) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2454) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1593) - serial
21.50  Mała matura 1947 (2) - serial
22.40  Zainwestuj w marzenia 
22.45  The Good Doctor (48) - serial
23.40  Ostatnia góra - dokument
01.15  Salto 

- film fabularny, Polska 1965, 
reż. Tadeusz Konwicki, 
wyk. Zbigniew Cybulski, 
Gustaw Holoubek, Marta 
Lipińska

03.05  Życie za życie 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Wielka Brytania/Hiszpania 
2003, reż. Alan Parker, 
wyk. Kevin Spacey, Kate 
Winslet, Laura Linney

05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (216) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (217) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (137) - serial
10.40  Dlaczego ja? (464) - serial
11.40  Gliniarze (457) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (811) - serial
14.40  Dlaczego ja? (977) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (573) - serial
17.00  Gliniarze (582) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3241) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

Na krańcu świata 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Gore Verbinsky, wyk. 
Johnny Depp, Geoffrey Rush, 
Orlando Bloom

23.45  Lot 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Denzel Washington, 
Nadine Velazquez, Don 
Cheadle

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

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1179) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1277) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1180) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (759) 

- serial
14.55  Szpital (414) - serial
16.00  LAB (2) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1278) 

- 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 (3227) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Gran Torino 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2008, reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Bee Vang, Ahney Her

23.55  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

00.55  Porwani (4) - serial
01.55  Oszuści (9) - serial
02.55  Uwaga! - info
03.15  Noc magii - rozrywka
04.40  Szpital (414) - serial
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05.15  Przysięga (418) - serial
06.05  Elif (986) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (118) - serial
09.35  Komisarz Alex (82) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (222) - serial
11.25  Kasta - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  To się opłaca (135) - info
12.50  Zainwestuj w marzenia 
12.55  Największe cuda natury (6)
14.00  Elif (987) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (949) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.00  Przysięga (419) - serial
16.50  Łączy nas EURO (4) - magazyn
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3818) - serial
18.20  Kasta (149) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (950) - info
20.30  Leśniczówka (402) - serial
21.00  Sprawa dla reportera 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.30  Magazyn kryminalny 997 
23.15  Motel Polska - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat
00.35  Londyńczycy - serial
01.30  Nowa (13) - serial
02.25  Ocaleni (164) - talk show,
03.30  Sprawa dla reportera
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.50  Przerwa w nadawaniu

04.50  Cafe piosenka (93) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (672) - serial
06.20  Smaki świata po polsku 
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  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (120) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2455) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (121) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (299) - serial
15.10  Górscy ratownicy (75) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (47) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (122) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2455) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2456) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.55  Na sygnale (317) - serial
21.20  Na sygnale (318) - serial
21.50  Mała matura 1947 (4) - serial
22.45  The Good Doctor (50) - serial
23.35  Legenda - film fabularny, 

Wielka Brytania/Francja/USA 
2015, reż. Brian Helgeland, 
wyk. Paul Anderson, Tom 
Hardy, Christopher Eccleston

01.55  Zmruż oczy - film fabularny, 
Polska 2003, reż. Andrzej 
Jakimowski, wyk. Zbigniew 
Zamachowski, Aleksandra 
Prószyńska, Małgorzata 
Foremniak

03.30  Bez tożsamości (35) - serial
04.20  Festiwal Kultury Żydowskiej w 

Krakowie - Szalom na Szerokiej 
05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (220) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (221) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (139) - serial
10.40  Dlaczego ja? (466) - serial
11.40  Gliniarze (459) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (813) - serial
14.40  Dlaczego ja? (979) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (302) - serial
17.00  Gliniarze (464) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3243) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Wolni od długów (1) 

- rozrywka
21.05  Ilu miałaś facetów? 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Mark Mylod, wyk. Anna 
Faris, Chris Evans, Ari Graynor

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

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

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1181) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1279)

- serial
12.50  Ukryta prawda (1182) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (761) 

- serial
14.55  Szpital (416) - serial
16.00  LAB (4) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1280) 

- 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 (3229) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Tylko mnie kochaj 

- film fabularny, Polska 2006, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Maciej Zakościelny, 
Agnieszka Grochowska, 
Agnieszka Dygant

00.45  Szadź 2 - kulisy produkcji 
- dokument

01.10  Efekt domina 
- dokument

01.45  Uwaga! - info
02.05  Noc magii - rozrywka
03.30  Szpital (416) - serial

 środa, 26 maja

05.10  Przysięga (417) - serial
06.00  Elif (985) - 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 
08.35  Ranczo (117) - serial
09.35  Komisarz Alex (81) - serial
10.30  Ojciec Mateusz (221) - serial
11.25  Kasta (148) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Największe cuda natury (5) 

- dokument
14.00  Elif (986) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.00  Przysięga (418) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Nie ma jak u mamy 

- koncert z okazji Dnia Matki 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (401) - serial
20.55  Liga Europy UEFA 
23.30  Afganistan, poraniony kraj 

(2) - dokument
00.25  Deep State: Tajny układ (8) 

- serial
01.35  Bezpieczna przystań 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Bill Corcoran, wyk. Melissa 
Gilbert, Brad Johnson, Rebecca 
Staab

03.30  Pogoda na piątek (5) - serial
04.25  Wojsko-polskie.pl (152) - info
04.45  Notacje - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.20  Na dobre i na złe (671) 
- serial

06.20  Pożyteczni.pl - info
06.50  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.20  Ostoja - info
11.50  Barwy szczęścia (2454) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (120) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (298) - serial
15.10  Górscy ratownicy (74) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (46) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (121) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2454) 

- serial
20.05  Barwy szczęścia (2455) 

- serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale”  
20.50  Na dobre i na złe (812) - serial
21.45  Mała matura 1947 (3) - serial
22.45  The Good Doctor (49) - serial
23.40  Gry małżeńskie 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Dermot Mulroney, 
wyk. Mandy Moore, Kellan 
Lutz, Jessica Szohr

01.20  Geniusz (6) - serial
02.20  Dwa światy - dokument
03.25  Instynkt (4) - serial
04.15  Rodzinka.pl - serial
04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (218) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (219) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (138) - serial
10.40  Dlaczego ja? (465) - serial
11.40  Gliniarze (458) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (812) - serial
14.40  Dlaczego ja? (978) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (301) - serial
17.00  Gliniarze (463) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3242) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  #Jestem M. Misfit 

- film fabularny, Polska 
2019, reż. Marcin Ziębiński, 
wyk. Julia Chatys, Mateusz 
Ciawłowski, Tomasz Karolak

21.55  Mama na obcasach 
- film fabularny, USA 2004, 
reż. Garry Marshall, 
wyk. Kate Hudson, John 
Corbett, Joan Cusack

00.35  Skok przez miotłę 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Salim Akil, wyk. Angela 
Bassett, Paula Patton, Laz 
Alonso

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

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1180) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1278) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1181) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (760) 

- serial
14.55  Szpital (415) - serial
16.00  LAB (3) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1279) 

- 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 (3228) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Specjalista 

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

23.50  Statek widmo 
- film fabularny, USA/Australia 
2002, reż. Steve Beck, 
wyk. Gabriel Byrne, Julianna 
Margulies, Ron Eldard

01.40  Uwaga! - info
02.00  Noc magii - rozrywka
03.25  Szpital (415) - serial

 wtorek, 25 maja

05.10  Przysięga (416) - serial
06.00  Elif (984) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (116) - serial
09.35  Komisarz Alex (80) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (220) - serial
11.25  Kasta (142) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Największe cuda natury (4) 

- dokument
14.00  Elif (985) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (947) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (417) - serial
16.50  Łączy nas EURO (2) 
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3817) - serial
18.20  Kasta (148) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (400) - serial
20.55  Wielkie rodziny (10) 

- dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (164) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.25  Miłosna rozgrywka - film 

fabularny, USA 1995, reż. Lasse 
Hallström, wyk. Julia Roberts, 
Dennis Quaid, Robert Duvall

02.20  Ratownicy (13) - serial
03.20  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.15  Magia polskiej przyrody (10) 
04.45  Notacje - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (92) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (670) - serial
06.25  Pamiątka nawrócenia 

- dokument
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  Rodzinka.pl (141) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2453) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (119) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (297) - serial
15.00  Koło fortuny - extra - rozrywka
15.10  Górscy ratownicy (73) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (45) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (120) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2453) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2454) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1593) - serial
21.50  Mała matura 1947 (2) - serial
22.40  Zainwestuj w marzenia 
22.45  The Good Doctor (48) - serial
23.40  Ostatnia góra - dokument
01.15  Salto 

- film fabularny, Polska 1965, 
reż. Tadeusz Konwicki, 
wyk. Zbigniew Cybulski, 
Gustaw Holoubek, Marta 
Lipińska

03.05  Życie za życie 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Wielka Brytania/Hiszpania 
2003, reż. Alan Parker, 
wyk. Kevin Spacey, Kate 
Winslet, Laura Linney

05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (216) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (217) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (137) - serial
10.40  Dlaczego ja? (464) - serial
11.40  Gliniarze (457) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (811) - serial
14.40  Dlaczego ja? (977) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (573) - serial
17.00  Gliniarze (582) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3241) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

Na krańcu świata 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Gore Verbinsky, wyk. 
Johnny Depp, Geoffrey Rush, 
Orlando Bloom

23.45  Lot 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Denzel Washington, 
Nadine Velazquez, Don 
Cheadle

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

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1179) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1277) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1180) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (759) 

- serial
14.55  Szpital (414) - serial
16.00  LAB (2) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1278) 

- 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 (3227) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Gran Torino 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2008, reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, 
Bee Vang, Ahney Her

23.55  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

00.55  Porwani (4) - serial
01.55  Oszuści (9) - serial
02.55  Uwaga! - info
03.15  Noc magii - rozrywka
04.40  Szpital (414) - serial

POLECAMYPOLECAMY

NIEDZIELA 23.05.2021

22:05

 DRAMAT KRYMINALNY 16

Wszystkie pieniądze 
świata
ALL THE MONEY IN THE WORLD, USA/WIELKA 
BRYTANIA/WŁOCHY/CHINY 2017

Zamożny Jean Paul Getty jest uważany 
za tyrana i dusigrosza. Nieznani 
sprawcy porywają jego wnuka.  
Getty odmawia zapłacenia okupu. 
Matka chłopca, Gail, rozpaczliwie 
szuka pomocy.

CZAS TRWANIA: 126 MINUT
REŻYSERIA:  ANNA BODEN, RYAN FLECK

8 
OCENA 

REDAKCJI

THRILLER 16

Adwokat diabła
THE DEVIL'S ADVOCATE, USA/NIEMCY 1997

Błyskotliwy i ambitny adwokat, 
skuszony możliwością dużych 
zarobków, wyjeżdża do Nowego Jorku, 
gdzie podejmuje pracę w kancelarii 
adwokackiej Johna Miltona. Za sławę  
i pieniądze płaci najwyższą cenę.

CZAS TRWANIA: 164 MINUT
REŻYSERIA: TAYLOR HACKFORD

9 
OCENA 

REDAKCJI

SOBOTA 22.05.2021

20:00
PIĄTEK 21.05.2021

20:10 

FILM PRZYGODOWY 12

Troja
TROY, USA/MALTA/WIELKA BRYTANIA 2004

Menelaos, król Sparty, i Agamemnon, 
król Myken, wyruszają do Troi,  
by uwolnić Helenę, żonę Menelaosa. 
Piękna kobieta została porwana  
przez Parysa. Agamemnon marzy  
o podboju miasta.

CZAS TRWANIA: 163 MINUT
REŻYSERIA:  WOLFGANG PETERSEN

8 
OCENA 

REDAKCJI
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Podczas zbiórki wręczono od-
znaczenia oraz akty nomina-
cyjne na wyższe stanowiska 
i stopnie służbowe. 

BRĄZOWY KRZYŻ ZA-
SŁUGI: st. bryg. Tomasz Kru-
czyński, kpt. Jarosław Skot-
nicki, 

MEDAL ZŁOTY ZA DŁU-
GOLETNIĄ SŁUŻBĘ: st. ogn. 
Dariusz Nowak, 

MEDAL SREBRNY ZA 
DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: mł. 
kpt. Artur Kaczmarek, 

MEDAL BRĄZOWY ZA 
DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: st. 
asp. Marcin Brykała, mł. kpt. 
Krzysztof Kozłowski, ogn. Da-
riusz Pecyna, ogn. Michał Pio-
trowski, mł. ogn. Marcin Polak, 
asp. Tomasz Wijaszka, Paweł 
Fiutak, 

SREBRNA ODZNAKA ZA-
SŁUŻONY DLA OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ: kpt. 
Michał Habicht i mł. bryg. Ire-
neusz Taraszka, 

BRĄZOWA ODZNAKA ZA-
SŁUŻONY DLA OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ: mł. 
kpt. Leszek Grosman, asp. Ra-
dosław Manerowski, st. ogn. 
Michał Murawski, asp. Jacek 

Płocha, st. ogn. Tomasz Rejdak, 
st. asp. Wojciech Sieradzki, st. 
asp. Robert Sopolinski, st. ogn. 
Szymon Woźniak,  

SREBRNY MEDAL ZA ZA-
SŁUGI DLA POŻARNICTWA: st. 
kpt. Marcin Łośko, asp. Rado-
sław Manerowski, asp. Jacek Pło-
cha, mł. kpt. Leszek Grosman, 

BRĄZOWY MEDAL ZA ZA-
SŁUGI DLA POŻARNICTWA: 
asp. Mariusz Juszyński. 

Awanse na wyższe stopnie 
służbowe otrzymali: STARSZY 
KAPITAN: kpt. Mariusz Kopliń-
ski, KAPITAN: mł. kpt. Dawid 
Konieczka, MŁODSZY KAPI-
TAN: mł. asp. Krzysztof Ko-

złowski, STARSZY ASPIRANT: 
asp. Marcin Mościcki, asp. Ro-
bert Sopolinski, asp. Tomasz 
Wijaszka, ASPIRANT: mł. asp. 
Paweł Derenda, mł. asp. Miro-
sław Grosman, mł. asp. Mate-
usz Kościński, mł. asp. Dawid 
Wojciechowski, mł. asp. Rado-
sław Manerowski, OGNIO-

MISTRZ: mł. ogn. Michał Pio-
trowski, mł. ogn. Zbigniew Pro-
cek, MŁODSZY OGNIOMISTRZ: 
st. sekc. Dawid Gabryszak, st. 
sekc. Marcin Gąsiorek, st. sekc. 
Jacek Gmurczyk, st. sekc. Pa-
weł Klajn, st. sekc. Mateusz Ma-
tuszak, st. sekc. Marek Szmyt, 
st. sekc. Jakub Woźniak, STAR-
SZY SEKCYJNY: sekc. Tomasz 
Szutarski, sekc. Przemysław 
Żywocki, SEKCYJNY: st. str. Pa-
weł Gałgański, st. str. Marcin 
Maziarz, st. str. Bartosz Nowak, 
STARSZY STRAŻAK str. Mate-
usz Chęsy, str. Wiktor Dymow-
ski, str. Bartłomiej Gotowalski, 
str. Tomasz Łęt, str. Damian Pa-
jurski, str. Marcin Pawlak, str. 
Przemysław Rom. 

Awanse na wyższe stano-
wiska służbowe otrzymali: 
DOWÓDCA ZMIANY: st. asp. 
Robert Sopolinski ZASTĘPCA 
DOWÓDCY ZMIANY: mł. kpt. 
Michał Kubiak OPERATOR 
SPRZĘTU: mł. ogn. Marcin Gą-
siorek, mł. ogn. Marcin PO-
LAK, mł. ogn. Paweł Klajn, mł. 
ogn. Radosław Łączny RA-
TOWNIK-KIEROWCA sekc. 
Paweł Gałgański, sekc. Bar-
tosz Nowak, sekc. Marcin Ma-
ziarz, sekc. Rafał Wylk RA-
TOWNIK sekc. Piotr Pomie-
ciński, sekc. Karol Puczkarski.

Obchody Dnia Strażaka w Inowrocławiu
14 maja w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Po-
żarnej w Inowrocławiu odbyła 
się uroczysta zbiórka z okazji 
Dnia Strażaka. W związku z sy-
tuacją epidemiczną uroczy-
stość miała charakter we-
wnętrzny i przebiegała 
przy udziale ograniczonej 
liczby gości oraz strażaków 
i pracowników cywilnych.
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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 potrzebne 
pozwolenia, które pozwalają 
nam na współprace 
z drukarniami, zakładami 
produkcyjnymi, szkołami, 
przedszkolami, aptekami 
na terenie całego miasta 
jak i województwa. 



Z Kujawami związany jest je-
den z czołowych polskich poli-
tyków, mąż stanu, generał, bo-
hater Bitwy Warszawskiej, mi-
nister spraw wojskowych, 
trzykrotny premier rządu pol-
skiego i Naczelny Wódz  
– Władysław Sikorski.  

Blisko sto lat temu kupił dwór i zie-
mię w Parchaniu, w gminie Dą-
browa Biskupia, gdzie zamierzał 
stworzyć swoje gniazdo rodzinne. 
Pisał tu książki i artykuły publicy-
styczne, pracował w ogrodzie, jeź-
dził konno, pilnował prac polo-
wych. Tutaj wydał za mąż swoją 
jedyną córkę – Zosię. Opuścił Par-
chanie na zawsze tuż przed wybu-
chem II wojny światowej, pozo-
stała jednak po nim dobra pamięć. 

Władysław Sikorski urodził 
się równo 140 lat temu – 20 maja 
1881 r. – w Tuszowie Narodo-
wym, niewielkiej wsi galicyj-
skiej. Wcześnie został osiero-
cony przez ojca dorastał w bar-
dzo skromnych warunkach. 
Ucząc się w seminarium na-
uczycielskim w Rzeszowie dużo 
czytał, brał żywy udział w dys-
kusjach. Został tam dostrzeżony 
przez dyrektora szkoły, który za-
opiekował się nim jak własnym 
synem, wspierał finansowo 
także podczas studiów we Lwo-
wie. Sikorski odbył służbę woj-
skową w armii austro-węgier-
skiej i uzyskał stopień oficerski. 
Wkrótce podjął pracę w admini-
stracji i szczęśliwie założył ro-
dzinę. 

Przystąpił do rozwijającego 
się w Galicji ruchu niepodległo-
ściowego. Kiedy wybuchła 
I wojna światowa współorganizo-
wał Legiony Polskie. Objął stano-
wisko Szefa Departamentu Woj-
skowego NKN i ściśle współpra-
cował z Józefem Piłsudskim. 
Po roku ich drogi zaczęły się roz-
chodzić, narastał spór o podłożu 
ambicjonalnym, ale dotyczącym 
też szerszej wizji funkcjonowania 
polskich formacji wojskowych. 

Jesienią 1918 r. Władysław 
Sikorski stanął na czele oddzia-
łów walczących o Lwów z Ukra-
ińcami, a krótko później z bolsze-
wikami. Mógł się wówczas wy-
kazać jako dowódca, czterokrot-
nie odznaczony krzyżem wa-
lecznych i awansowany do stop-
nia generała brygady. W czasie 
Bitwy Warszawskiej związał 
walką nieprzyjaciela nad Wkrą, 
umożliwiając głównym siłom 
polskim manewr oskrzydlający. 
Za udział w kampanii został od-
znaczony krzyżem Virtuti Mili-
tari, zyskał wysokie uznanie ob-
serwatorów francuskich, jak i sa-
mego Józefa Piłsudskiego. 

Po wojnie gen. Władysław 
Sikorski piastował funkcję szefa 
sztabu generalnego, a po zama-
chu na prezydenta Gabriela Na-
rutowicza w 1922 r. został wysu-
nięty na stanowisko premiera 
rządu polskiego i jednocześnie 
ministra spraw wewnętrznych. 
W ciągu pierwszych tygodni 
udało mu się uspokoić nastroje 
podzielonych Polaków. Ze 
względu na przetasowania sceny 
politycznej pół roku później 
ustąpił ze stanowiska, lecz 
wkrótce objął tekę ministra 
spraw wojskowych w gabinecie 
premiera Władysława Grab-
skiego. Odnowił się wówczas 
konflikt ze środowiskiem piłsud-
czyków, czego wyraźnym skut-
kiem było przeniesienie Sikor-
skiego na funkcję dowódcy 
okręgu korpusu we Lwowie, 
a wreszcie w 1928 r. zdymisjono-
wanie ze stanowiska, bez dal-
szego przydziału służbowego. 

W tej sytuacji gen. Sikorski 
uzyskał osobistą zgodę Piłsud-
skiego na wyjazd do Paryża, ofi-
cjalnie poświęcony pogłębianiu 
wiedzy wojskowej. Tam nawią-
zał bliskie relacje z Ignacym Ja-
nem Paderewskim i w jego 
szwajcarskiej posiadłości zaini-
cjował nowy ruch polityczny – 
Front Morges – chadecką alterna-
tywę dla rządów sanacji. W la-
tach trzydziestych coraz częściej 
przyjeżdżał do Polski, 

a po śmierci J. Piłsudskiego po-
wrócił na stałe. Przebywał głów-
nie na Kujawach. Do służby 
czynnej nie mógł powrócić, na-
wet wobec agresji niemieckiej 
w 1939 r. nie otrzymał przydziału 
służbowego. 

Po internowaniu polskich 
władz w Rumunii również gen. 
Władysław Sikorski opuścił gra-
nice Rzeczypospolitej. W Paryżu 
objął stanowisko premiera rządu 
polskiego na uchodźstwie oraz 
ministra spraw wojskowych, 
wkrótce został też Naczelnym 
Wodzem. 

Początkowo skupił się 
na odbudowie polskiego wojska, 
jego wyekwipowaniu oraz szko-
leniu. W ciągu kilku miesięcy 
udało się odtworzyć blisko stu-
tysięczną armię. Jednak po klę-
sce sojuszniczej Francji w 1940 r. 
do Wielkiej Brytanii udało się 
ewakuować mniej niż połowę 
polskich żołnierzy. Nadal stano-
wili oni wartościowy kompo-
nent sił sojuszniczych, a gen. 
Władysław Sikorski wzmocnił 
ofensywę dyplomatyczną, za-
biegając o szerokie poparcie 
sprawy polskiej. 

W 1941 r. nawiązał stosunki 
dyplomatyczne z ZSRR, za co był 
krytykowany przez część polskiej 
emigracji. Pamiętać jednak na-
leży, że ta decyzja otworzyła 
bramy łagrów i uwolniła z nich 
tysiące więzionych Polaków. 
Umożliwiła także tworzenie pol-
skich jednostek wojskowych 
na wschodzie. Sytuacja poli-
tyczna zmieniła się diametralnie 
wiosną 1943 r., gdy odkryte zo-
stały masowe mogiły polskich 
oficerów w Katyniu. W obliczu 
skali zbrodni premier Władysław 
Sikorski odrzucił kłamstwa Sta-
lina i zażądał wyjaśnienia sprawy 
przez Międzynarodowy Czer-
wony Krzyż. 

Wkrótce Naczelny Wódz 
Polskich Sił Zbrojnych odbył po-
dróż inspekcyjną na Bliski 
Wschód. Podczas drogi powrot-
nej zatrzymał się w Gibraltarze, 
skąd nocą 4 lipca 1943 r. odlaty-

wał do Londynu. Kilkanaście se-
kund po starcie samolot z gen. 
Władysławem Sikorskim runął 
do Morza Śródziemnego. W ka-
tastrofie – poza pilotem – zginęli 
wszyscy uczestnicy feralnego 
lotu. Przez wiele dziesięcioleci 
snuto teorie spiskowe wokół 
przyczyn wypadku, jednak 
żadna z nich nie została dowie-
dziona. 

Sprawa polska w przełomo-
wym momencie II wojny świa-
towej utraciła znanego i liczą-
cego się na świecie polityka. 
Kilka miesięcy po śmierci gen. 
Władysława Sikorskiego zapa-
dały międzynarodowe decyzje, 
oddające przyszłą Polskę w so-
wiecką strefę wpływów. 

Wśród mieszkańców Kujaw 
przetrwała żywa pamięć po gen. 
Władysławie Sikorskim. Dzięki 
działalności niestrudzonych spo-
łeczników, radnych oraz history-
ków doszło niedawno do objęcia 
dworu w Parchaniu opieką 
Gminy Dąbrowa Biskupia. Po re-
moncie budynku, realizuje się 
idea stworzenia tam ekspozycji 
poświęconej gen. Sikorskiemu. 
Pracami nad przygotowaniem 
wystawy biograficznej kieruje 
prof. IH PAN dr hab. Tomasz 
Łaszkiewicz. 

– Jest to wystawa ukazująca 
gen. Władysława Sikorskiego 
w szerokim kontekście wyda-

rzeń historycznych – tłumaczy 
prof. T. Łaszkiewicz. - Jednym 
z celów jaki mi przyświecał było 
zainteresowanie tą opowieścią 
zarówno młodego, nieprzygoto-
wanego odbiorcy, jak i osoby do-
brze znające historię XX w. 
Przedstawione konteksty jed-
nych wprowadzą w istotę skom-
plikowanych dziejów Polski, na-
tomiast drugim umożliwią od-
czytanie na nowo, z szerszej per-
spektywy, sylwetki Generała. 
Na wystawie znalazło się ponad 
pół tysiąca ilustracji, pozyska-
nych z sześćdziesięciu instytucji 
i zbiorów prywatnych, z ośmiu 
krajów na świecie. Szczególne 
podziękowania kieruję w stronę 
niestrudzonej opiekunki pa-
mięci po Generale w Szkole Pod-
stawowej w Parchaniu – pani dyr. 
Barbary Kwiatkowskiej, a także 
dwóch kolejnych wójtów Gminy 
Dąbrowa Biskupia – panów Ro-
mana Wieczorka oraz Marcina 
Filipiaka, z którymi miałem 
możliwość współpracować - do-
daje prof. T. Łaszkiewicz. 

Niestety ze względów epide-
micznych zapadła decyzja 
o odłożeniu otwarcia wystawy 
na początek września, tak aby 
mogła uzyskać należytą oprawę 
radosnego festynu. Już dzisiaj 
zapraszamy na to wydarzenie 
do Parchania! 
PROF. TOMASZ ŁASZKIEWICZ
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21  MAJA 
1510 -  w związku z przejęciem 
starostwa inowrocławskiego 

przez Andrzeja Kościeleckiego 
spisany został inwentarz, który 

stanowi dzisiaj cenne źródło 
historyczne. 

1945 - Inowrocławskie Zakłady 
Sodowe wznowiły produkcję. 
1979 - w inowrocławskim szpi-
talu zmarł Eugeniusz Paukszta 
(ur. 1916), znany poznański pi-
sarz, autor licznych powieści. 

22  MAJA 
1775 - burmistrz Inowrocławia 
Jan Jerzy Wolter złożył w ko-
ściele św. Mikołaja uroczystą 

przysięgę na wierność królowi 
pruskiemu. 

2004 - na placu Świętego Piotra 
w Watykanie papież Jan Paweł 

II przyjął delegację  
Inowrocławia, dziękując 

za przyznanie honorowego 
obywatelstwa miasta. 

23  MAJA 
1987 - w Kazuniu Polskim zmarł 
Aleksander Oczachowski, ofi-
cer, uczestnik wojny obronnej 
w 1939 r., komendant Narodo-

wej Organizacji Wojskowej 
w podokręgu inowrocławskim, 
komendant wojskowy kujaw-
skiego rejonu Armii Krajowej. 

24  MAJA 
1819 - burmistrz inowrocławski 
Łukasz Jastrzębski podpisał 

umowę z gwardianem Kajeta-
nem Kisielewskim o przejęciu 

klasztoru przez miasto. 
1976 - ksiądz Bolesław Filipiak 
(1901-1979), rodem z Ośnisz-
czewka, otrzymał kapelusz  

kardynalski. 
25  MAJA 

1902 - nastąpiła konsekracja 
kościoła Zwiastowania  

Najświętszej Marii Panny, mo-
numentalnej, najwyższej 

na Kujawach świątyni, wznie-
sionej według projektu Augu-

sta Rincklake. 
1956 - Józef Glemp przyjął 

w Gnieźnie święcenia kapłań-
skie, których udzielił mu bi-
skup Franciszek Jedwabski. 
2008 - w Lesznie zmarł Józef 

Dankowski (ur. 1927 w Inowro-
cławiu), instruktor samolotowy 
i szybowcowy, długoletni trener 
szybowcowej kadry narodowej. 

26  MAJA 
1315 - najstarsza wzmianka źró-
dłowa o Sielcu koło Janikowa 

i Bożejewicach. 
2000 - nastąpiło uroczyste 

otwarcie hali widowiskowo-
sportowej w Inowrocławiu.  

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

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

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

nad Jeziorem Pakoskim, Janiko-
wie i Inowrocławiu. 

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

W Inowrocławiu zwyciężyło 
Porozumienie Obywatelskie 

„Solidarność”.

                KALENDARIUM Premier z Parchania  
140. rocznica urodzin gen. Władysława Sikorskiego
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Gen. Władysław Sikorski 
(1881-1943)

Wizualizacja fragmentu wystawy poświęconej gen. W. Sikorskiemu, 
jaką od września będzie można zobaczyć w Parchaniu

Do ślubu Zofię Sikorską prowadzi ojciec, Parchanie 1936 r.
Gen. Władysław Sikorski wśród żołnierzy Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej, Szkocja, ok. 1941 r.
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Od 15 maja zniesiony został 
obowiązek noszenia maseczek 

na świeżym powietrzu. Trzeba 
jednak pamiętać o dystansie 
społecznym i zachowywać   
1,5 m odstęp między osobami. 
Wiele osób to ucieszyło. Jed-
nak taka „ulga” nie dotyczy 
wszystkich miejsc. 

- Nadal pozostaje bez 
zmian obowiązek zakrywania 
nosa i ust za pomocą maseczki 

w pomieszczeniach zamknię-
tych takich jak: transport zbio-
rowy,  sklepy, kościoły, kina czy 
teatry. Respektowanie tych obo-
wiązków sprawdzają policjanci 
na terenie całego powiatu ino-
wrocławskiego - informuje asp. 
szt. Izabella Drobniecka, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu.  

Znoszenie poszczególnych 
obostrzeń zostało już zaplano-
wane. Jednak tak wiele zależy 
od nas wszystkich. Stąd apel, 
by mieć na względzie respekto-
wanie przepisów wynikających 
z trwającej pandemii i zacho-
wywanie się odpowiedzialnie 
za samego siebie oraz wobec in-
nych.                                                              (DM)

Policjanci wciąż kontrolują

Zakrywanie ust i nosa nadal 
obowiązuje w pomieszcze-
niach zamkniętych. To wła-
śnie kontrolują policjanci. Pa-
trole odwiedzają między in-
nymi sklepy, galerie, pojazdy 
transportu zbiorowego.
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Wielu chętnych
Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się zaplanowane 
i przeprowadzone przez 
mundurowych znakowanie 
rowerów. To jeden ze sposo-
bów przeciwko kradzieżom  
jednośladów, które propo-
nuje policja. 

To pierwsze takie działania 
od dłuższego czasu, bo plan 
znakowań pokrzyżowała pan-
demia. Sobotnia akcja odbyła 
się w dniu poluzowania obo-

strzeń, ale nadal w reżimie sa-
nitarnym. 

Prócz oznakowania swo-
jego jednośladu, mieszkańcy 
otrzymali od policjantów edu-
kacyjne materiały dotyczące 
bezpieczeństwa, które zakupił 
Powiat Inowrocławski. Wśród 
nich były książeczki, odbla-
skowe kamizelki i znaczki.  
Była też okazja porozmawia-
nia o bezpieczeństwie na dro-
gach i właściwym wyposaże-
niu roweru.                                     (DM)                            

W ostatnim czasie inowrocław-
ska policja odnotowała kilka 
przypadków kradzieży na tere-
nie targowisk i w sklepach. Ci, 
którzy to robią wykorzystują 
fakt nieuwagi właściciela, nie-
kiedy tłok. Policjanci patrolują 
tereny targowisk i miejscowych 

bazarów. Pełnią służbę umun-
durowane patrole policyjne 
i służby operacyjne. Trzeba pa-
miętać jednak o tym, że każdy 
ma wpływ na swoje bezpie-
czeństwo i w prosty sposób 
może zapobiec kradzieży. 

- Pamiętajmy zatem o uni-
kaniu w miarę możliwości 
tłoku. Bądźmy czujni i zwra-
cajmy uwagę na osoby znajdu-
jące się tuż przy nas. Na zakupy 
zabierajmy tylko niezbędną 
ilość pieniędzy, a większą go-
tówkę trzymajmy w kilku miej-
scach. Nie nośmy w kiesze-

niach ważnych dokumentów, 
wartościowych przedmiotów, 
torebkę lub saszetkę nośmy 
w taki sposób aby przez cały 
czas mieć ją na widoku - prze-
strzegają mundurowi. - Pamię-
tajmy, że złodziej wykorzysta 
brak naszej ostrożności i po-
śpiech. Zdarzają się przypadki 
kradzieży na szkodę klientów 
w marketach. Podczas pobytu 
w sklepie pamiętajmy aby: nie 
wkładać torebki, saszetki czy 
portfela do wózka czy koszyka. 
Bądźmy szczególnie czujni, 
gdy ktoś nas potrąci.                (DM)

Mówi się, że okazja czyni zło-
dzieja. Dlatego planując zakupy, 
nie dajmy im szansy. Policja ape-
luje, aby podczas pobytu na tar-
gowisku, w sklepie, markecie, 
pilnować swoich torebek, sa-
szetek, a zwłaszcza portfeli.
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Spora plantacja
Policjanci Wydziału Kryminal-
nego KWP w Bydgoszczy 
i KPP w Inowrocławiu przejęli 
ponad tysiąc krzaków konopi 
indyjskich, blisko 3 kg suszu 
marihuany oraz sprzęt 
do uprawy roślin. 

Mundurowi wkroczyli na teren 
posesji w gminie Dąbrowa Bi-
skupia i dokładnie przeszukali 
jej pomieszczenia. Tam ujawnili 
liczne skrzynie i pojemniki z ro-
ślinami konopi indyjskich 
w różnej fazie wzrostu. Dwa po-
mieszczenia, wypełnione rośli-
nami, były wyposażone w wen-
tylatory i specjalne oświetlenie.  

- Policjanci zabezpieczyli 
ponad 1000 roślin konopi, 2,8 
kg suszu roślinnego gotowego 
na handel, liczne opakowania 
z nasionami, wagę i strunowe 
woreczki. Przez wiele godzin 

trwały oględziny miejsca i za-
bezpieczanie całej po-
wierzchni plantacji. Z zabez-
pieczonej ilości krzewów ko-
nopi można było wyproduko-
wać, jak szacują kryminalni, 
ponad 30 kg suszu marihuany 
- informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka z KPP w Inowrocła-
wiu. - Do sprawy został zatrzy-
many 51-letni właściciel bu-
dynku i przebywający na tym 
terenie 58-latek. 

Mężczyźni zostali dopro-
wadzeni do prokuratora oraz 
sądu. Usłyszeli zarzuty z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii: 
prowadzenia uprawy znacznej 
ilości konopi indyjskich i wpro-
wadzania ich do obrotu w celu 
osiągnięcia korzyści material-
nej. Decyzją sądu podejrzani 
na najbliższe 2 miesiące zostali 
tymczasowo aresztowani.   (DM)
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Okradli klientów na targu i w sklepach Rowerem 
bezpiecznie 
do celu
Trwa ogólnopolska akcja „Jed-
nośladem bezpiecznie do celu”. 
Policjanci ukierunkowując 
swoje działania na tych, którzy 
jadą jednośladami mają na celu 
zwrócenie im uwagi na bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym. 
Jadący takimi pojazdami muszą 
być przede wszystkim - ale nie  
- tylko trzeźwi. 

W ciągu minionego weekendu 
policjanci ruchu drogowego 
z Inowrocławia ujawnili łącznie 
czterech kierujących rowerami 
i motorowerami, którzy jechali 
po alkoholu. Jadący tymi jed-
nośladami byli w wieku od 24 
do 71 lat i mieli od 1,5 do ponad 
3 promili alkoholu w organi-
zmie. Każdy z nich popełnił 
wykroczenie w ruchu drogo-
wym i będzie musiał za to od-
powiedzieć. 

W akcji  „Jednośladem 
bezpiecznie do celu” chodzi 
o to, aby kształtować prawi-
dłowe postawy jadących, które 
spowodują, że na drogach bę-
dzie bezpiecznej.  

Policjanci apelują o roz-
wagę i rozsądek oraz o kulturę 
i życzliwość wobec innych 
uczestników ruchu drogowego.                                      
(DM)
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Uczniowie klas I-IV szkół pod-
stawowych licznie odpowie-
dzieli na zaproszenie 
do udziału w konkursie zor-
ganizowanym przez Ko-
mendę Powiatową Policji 
w Inowrocławiu, Powiat Ino-
wrocławski i Zakład Energe-
tyki Cieplnej w Inowrocławiu. 

Dziewiątka laureatów dosko-
nale wie jak dbać o środowisko 
i mu nie szkodzić oraz jak po-
stępować, by nie łamać przepi-
sów w tym zakresie. 

Działajmy razem 
Powietrze, woda, gleba, czy za-
dbać o nie trzeba? Segregacja od-
padów, komu to potrzebne? Jak 
racjonalnie korzystać z ciepła 
w domu? Właśnie na te pytania 
musieli odpowiedzieć ci, którzy 
wzięli udział w konkursie „Dzia-
łajmy razem na rzecz ochrony 
środowiska”. 

Uczestnicy mieli za zada-
nie napisać wierszyk na temat 
swoich przemyśleń, spostrze-
żeń o potrzebie dbałości o śro-
dowisko.  

Celem inicjatywy profilak-
tycznej było zwrócenie uwagi 
dzieciom i młodzieży na pro-
blemy dotyczące ochrony śro-
dowiska, propagowanie wiedzy 

o odpowiedzialności za nisz-
czenie środowiska, kształtowa-
nie właściwych postaw w tym 
zakresie, rozwijanie kreatyw-
nych pomysłów. 

Prace nadesłało 45 
uczniów. Komisja składająca 
się z przedstawicielek inowro-
cławskiego ZEC-u: Małgorzaty 
Pindel i Natalii Michalak oraz 
policjantek: st. asp. Justyny 
Piątkowskiej i asp. szt. Izabelli 
Drobnieckiej, wyłoniła 9 laure-

atów. Przyznano trzy czołowe 
miejsca oraz sześć wyróżnień. 

12 maja w sali Centrum 
Edukacji Ekologicznej „Eko-
strefa” ZEC w Inowrocławiu 
odbyło się podsumowanie kon-
kursu i wręczenie nagród. 

Wśród zaproszonych gości 
- prócz laureatów i ich rodziców 
- byli: Wicestarosta Inowro-
cławski Tadeusz Majewski, Za-
stępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Inowrocławiu 

podinsp. Maciej Hopcia oraz 
gospodarz Prezes Zarządu Za-
kładu Energetyki Cieplnej 
w Inowrocławiu Piotr Pawlak, 
którzy wręczyli laureatom na-
grody. Spotkanie poprowadziły 
policjantki st. asp. Justyna Piąt-
kowska i asp. szt. Izabella Drob-
niecka wraz z Małgorzatą Pin-
del. Uczniowie otrzymali sze-
reg upominków i nagród, które 
ufundował Powiat Inowro-
cławski oraz ZEC. 

Laureaci  
Zwyciężyła Lena Książkiewicz 
(SP nr 8 w Inowrocławiu). Drugą 
pozycję zajął Michał Lewan-
dowski (SP w Murzynnie), 
a trzecią lokatę wywalczyła Li-
dia Kaus (SP nr 1 w Inowrocła-
wiu). Wyróżnienia otrzymali: 
Adrian Długopolski, Szymon 
Kurek (obaj SP w Sławęcinku), 
Olga Staniszewska, Cyprian Ro-
gowski, Marcel Majewski (wszy-
scy SP nr 9 z Inowrocławia) i Mo-

nika Pindel (SP w Sławsku Wiel-
kim). 

Swoją twórczością pochwa-
liła się zdobywczyni I miejsca 
Lena Książkiewicz, która zapre-
zentowała wszystkim swój 
wierszyk: 

SZANOWNY PANIE CZŁO-
WIEKU, CZY WIESZ MOŻE... 

O czym marzy wieloryb, 
gdy w żołądku ma setki 

plastikowych toreb? 
O czym marzy czapla, 
gdy w ściekach musi się ta-

plać? 
O czym marzy pszczoła, 
gdy zamiast nektaru czarna 

smoła? 
O czym marzy miś koala, 
gdy mu ktoś dom wypala? 
Szanowny panie czło-

wieku! 
Miarka się przebrała! 
One wszystkie marzą, by 

żyć od ciebie z dala... 
Organizatorzy konkursu 

podkreślali jak istotna jest 
ochrona środowiska, które ma 
służyć pokoleniom. Zajęcie zaś 
stanowiska w jego obronie jest 
rolą nie tylko dorosłych, ale już 
młodych pokoleń. Dlatego tak 
cenne w tym konkursie było 
wsparcie swoich dzieci przez 
rodziców, a także nauczycieli. 
(DM)

Uczniowie wiedzą jak dbać o środowisko
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REKLAMA 0010147194

RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  
UCZNIOWIE BĘDĄ SIĘ UCZYĆ ZAWODU W DUŻYCH FIRMACH

Zapraszamy!
Kontakt: telefon: 52 352 27 22

e-mail: sekretariat@szkolarzemiosla.pl
http://www.szkolarzemiosla.pl/

Jak informują przedstawiciele „Rzemieślnika”, oferta 
skierowana jest do uczniów ostatnich klas podstawówek, 
którzy jeszcze zastanawiają się, gdzie kontynuować nauką. 
Dzięki podpisaniu wspomnianego listu z  firmą „Janipol” 
z  Janikowa młodzież będzie miała okazję kształcić się 
w zawodach: tapicer, stolarz, elektryk i mechanik.

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom uczniów, którzy 
właśnie kończą szkoły podstawowe i  staną przed wyborem 
swojej dalszej edukacji i  drogi zawodowej. Jesteśmy 
przekonani, że tak renomowana firma jak „Janipol” spełni 
oczekiwania uczniów - zauważa dyrektor Ireneusz Springer, 
dyrektor „Rzemieślnika”.

Dodaje on też, że praktyczna nauka zawodu, która 
prowadzona będzie w  zakładach produkcyjnych firmy 
gwarantuje pełne przygotowanie do pracy i  daje możliwość 
przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Co najważniejsze, 
najlepsi uczniowie mogą po ukończeniu szkoły liczyć na 
dalszą współpracę z janikowską firmą.

Umowa między ZSZ Rzemiosła a „Janipolem” zawarta została 
z  inicjatywy Andrzeja Brzezińskiego, burmistrza Janikowa. 

A tak tłumaczy on, dlaczego zdecydował się na doprowadzenie 
do jej podpisania: - Bardzo źle się stało, że lata temu pozwolono 
upaść szkolnictwu zawodowemu w  Polsce. W  moich czasach 
skupiano się na tym, aby posiadać zawód i móc odnaleźć się na 
rynku pracy. Upadek szkolnictwa zawodowego to wielki błąd. 
Tym bardziej ważne jest dzisiaj, aby młodzi ludzie wybierali 
zawodowe szkolnictwo, a tym samym pewną przyszłość.

Warto pamiętać, że firma „Janipol” specjalizuje się 
w  produkcji mebli. Należy do międzynarodowej Grupy 
„POLIPOL”.

Jak informuje dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych 
Rzemiosła, osoby, które chciałyby podjąć naukę w zawodach, 
gdzie praktyczna nauka odbywać będzie się w  firmie 
z  Janikowa, proszone są o  wcześniejszy kontakt ze szkołą 
w Inowrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Wspomnieliśmy na wstępie, że nie jest to pierwsza taka 
umowa ZSZ Rzemiosła z  dużą firmą, która gwarantuje 
uczniom miejsca praktyk, a  najlepszym z  nich zatrudnienie. 
Wcześniej podobny list dyrekcja „Rzemieślnika” podpisała 
z prezesem firmy Ciech Soda Polska.

Inowrocławski Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła podpisał list intencyjny z kolejną firmą,  
dzięki której uczniowie nie tylko będą mieli, gdzie zdobywać praktyczną wiedzę,  

ale również będą mieli szanse na zdobycie dobrej, stałej pracy.
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A klasa (grupa 2) 
Piast Złotniki Kujawskie - Dąb 
Bąkowo/Dąbrowa Biskupia 2:1, 
Marek Baranowski, Szymon Ba-
ranowski - Marcin Skonieczka, 
Zootechnik Kołuda Wielka - Pa-
łuczanka Żnin 2:2, Mateusz Biło-
szewski, Sebastian Rymarkie-
wicz (samobójcza) - Jacek Judek, 
Radosław Nitka, Spójnia Białe 
Błota - Zagłębie Piechcin 0:0, 
Noteć Gębice - Noteć Inowro-
cław 0:0, Burza Tribo Nowa 
Wieś Wielka - LZS Kościelec 0:0, 
Kujawianka Strzelno - Mikrus 
Gesal Szadłowice 2:3, Jakub Ko-
złowski, Dawid Dembinski - Pa-
weł Stępień 3, Znicz Rojewo - KP 
Jeziora Wielkie 7:1, Tyberiusz 
Głogowski 3, Kamil Trawka 2, 
Ksawery Kamiński 2 - Michał 
Modrzejewski. Pauzowała Legia 
Strzelce. Mecze zaległe: Noteć G. 
- Kujawianka 3:0, Marcin Jaro-
szewski, Damian Brończyk, Mi-
kołaj Linowski, Piast - Zootech-
nik 1:1, Szymon Baranowski - 
Damian Lewandowski. 

W tabeli prowadzi Dąb 44 
pkt. Druga jest Noteć Gębice 43, 
trzecia Noteć In. 42, a czwarta 
Pałuczanka 42.  

B klasa (grupa 4) 
Promień Szczepanowo - Noteć 
II Łabiszyn 2:2, Artur Buzała, 
Piotr Nadzieja - Marcin Bizoń, 
Piotr Mucha, Olimpia Dąbrowa 
- LZS Grochowiska Księże 1:1, 
Bartłomiej Rusiecki - Marcin 
Dudziak, Hutnik Tur - Akade-
mia Futbolu Brzoza 1:3, Piotr 
Herzog - Łukasz Żuchowski, Se-
bastian Pięta, Bartłomiej Grzy-
wacz, Sparta Janowiec Wielko-
polski - Iskra Zamość-Ryna-
rzewo 5:2, Miłosz Maciejewski 
2, Adam Podlewski, Michał 
Walinciak, Krzysztof Zacharko - 
Jakub Trela, Kamil Gębala, LZS 
Jadowniki - Sportis SFC II 

Łochowo 1:7, Maciej Krygier - 
Igor Kondrat 3, Szymon Nowak, 
Arkadiusz Nowicki, Wojciech 
Ruczyński, Marcin Narloch. 
Pauzowała Unia II Janikowo. 

Liderem tabeli jest AF 
Brzoza 40 pkt. Wyprzedza 
Sportis SFC II 36 i Unię II J. 30.  

B klasa (grupa 5) 
Orłowianka Orłowo - Kolorowi 
Krusza Zamkowa 2:0, Łukasz 
Stępień 2, Iskra Sikorowo - Unia 
Leszcze 3:5, Arkadiusz Flory-
szak, Krzysztof Zwoliński, 
Krzysztof Wysocki - Marek 
Martin, Michał Orzechowski, 
Mateusz Radkowski, Patryk Za-

lewski, Damian Michalak, Fre-
gata Polanowice - Cukrownik 
Tuczno 1:4, Mikołaj Czaja 2, Pa-
tryk Maziarz, Mateusz Madej 
(C), Kujawiak Sukowy - Czarni 
Wierzchosławice 2:3, Piotr 
Grzegocki, Szymon Smokowski 
- Jakub Dąbrowski, Kamil Brzu-
stowicz, Karol Kruszczyński, 
Grom Ostrowo - Kujawy/Błę-
kitni Markowice 3:2, Adrian 
Kurczewski, Damian Malczew-
ski, Jakub Płóciennik - Kacper 
Zagórski, Mikołaj Ruta. Pauzo-
wał Tarant Wójcin.      

Na czele są Kujawy/Błę-
kitni 36 pkt. Drugi jest Cukrow-
nik 31, a trzeci Grom 30.            (DM)

Czołówka traciła punkty
W piłkarskiej A klasie punkty 
traciły czołowe zespoły z Bą-
kowa/Dąbrowy Biskupiej, Mą-
tew, Gębic i Żnina. 

Zmienne szczęście
W czwartej lidze trzy punkty wy-
walczyli inowrocławianie. U sie-
bie przegrali gniewkowianie.  

Grupa spadkowa 
Miejsca 8-19: Unia Gniewkowo 
- Chełminianka Chełmno 0:3, 
Piotr Gross 2, Michał Igliński, 
 KS Brzoza - Cuiavia Bank Spół-
dzielczy Inowrocław 2:5, Oskar 
Ignatowski, Klaudiusz Gołata - 
Jakub Nowakowski 2, Gabriel 
Palito, Patryk Wiśniewski, 
Oleksandr Lytviak, Wda Świe-
cie - BKS Bydgoszcz 3:2, Sparta 
Brodnica - Kujawiak Lumac Ko-
wal 4:0, Legia Chełmża - Lech 
Rypin 1:1, Start Eco-Pol Pruszcz 
- Orlęta Aleksandrów Kujawski 
2:2, Kujawiak - Orlęta 1:2. Mecz 

Brzoza - Chełminianka 3:3 zwe-
ryfikowano na 0:3 (walkower). 

Tabela: 8. Wda 41 punktów, 
9. Unia G. 36, 10. Legia 34, 11. 
Sparta 34, 12. Lech 33, 13. Cheł-
minianka  33, 14. BKS 33, 15. Or-
lęta 32, 16. Start 27, 17. Cuiavia 25, 
18. Kujawiak 19, 19. KS Brzoza 3.  

Grupa mistrzowska 
Miejsca 1-7: Sportis SFC Łocho-
wo - Lider Włocławek 2:1, Pogoń 
Mogilno - Zawisza Bydgoszcz 
0:2. Mecz Kujawianka Izbica 
Kuj. - Włocłavia odwołano. Pau-
zował Chemik Bydgoszcz.  

Tabela: 1. Zawisza 59 pkt., 2. 
Chemik 50, 3. Włocłavia 49,  
4. Lider 43, 5. Kujawianka 40, 6. 
Sportis 39, 7. Pogoń 30.               (DM)                                           
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Grupa spadkowa 
Unia Janikowo - Bałtyk Kosza-
lin 0:0, Pomorzanin Toruń - 
Górnik Konin 0:0, Sokół Kle-
czew - Jarota Jarocin 1:1, Nielba 
Wągrowiec - Kotwica Koło-
brzeg 1:2, Chemik Police - Unia 
Swarzędz 1:3, Gryf Wejherowo 
- Flota Świnoujście 1:3, Mieszko 
Gniezno - Gwardia Koszalin 0:1.  

Tabela: 9. Sokół 46 punk-
tów, 10. Kotwica 44, 11. Unia Ja-
nikowo 40, 12. Flota 39, 13. Bał-
tyk Koszalin 36, 14. Pomorzanin 
37, 15. Nielba 36, 16. Unia Swa-
rzędz 35, 17. Jarota 34, 18. Gwar-
dia 33, 19. Gryf 25, 20. Górnik 12, 
21. Chemik P. 10, 22. Mieszko 4.   

Grupa mistrzowska 
Elana Toruń - Pogoń II Szcze-
cin 1:0, Jakub Stawski, KP Sta-
rogard Gdański - Polonia Środa 
Wielkopolska 0:4, GKS Przod-
kowo - Świt Skolwin (Szczecin) 
1:5, Bałtyk Gdynia - Radunia 
Stężyca 3:6.  

Tabela: 1. Radunia 72 pkt., 
2. Świt 63, 3. Polonia 60, 4. KP 

Starogard 48, 5. Elana 45, 6. Bał-
tyk Gdynia 41, 7. GKS Przod-
kowo 39, 8. Pogoń II 38.      

Puchar Polski 
Ćwierćfinały: Chemik Byd-
goszcz - Unia Janikowo 0:1, 
Przemysław Kędziora, Pogoń 
Mogilno - BKS Bydgoszcz 2:3, 

Filip Jagielski, Adam Kozłow-
ski - Maciej Sieradzki, Dominik 
Woźniak, Jakub Hoffmann.  

Półfinały: Elana Toruń - 
Unia (26 maja godz. 16), Wło-
cłavia Włocławek - Chemik. 

W ćwierćfinale pucharowej 
rywalizacji janikowianie nie bez 
kłopotów wygrali z czwartoligo-

wym Chemikiem Bydgoszcz. 
Zwycięskiego gola strzelił nieza-
wodny Przemysław Kędziora. 
Pierwsza ligowa potyczka z kibi-
cami na trybunach zakończyła 
się bezbramkowo. W sobotę 
do Janikowa przyjedzie spadko-
wicz Mieszko Gniezno (godz. 
17).                                                                     (DM)

Remis i zwycięstwo Unii
Pracowity tydzień mieli zawod-
nicy Unii Janikowo. Najpierw 
rozegrali ćwierćfinałowe spo-
tkanie w piłkarskim Pucharze 
Polski, a następnie rozegrali 
mecz w trzeciej lidze (grupie 2).
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Wszyscy wygrali
W piątej lidze (grupie 2) wy-
grane odnieśli wszyscy piłkarze 
z powiatu inowrocławskiego. 

Wyniki 
GKS Baruchowo - Goplania 
Inowrocław 0:1, Dominik Ko-
strzak, Piast Kołodziejewo - 
Dąb-BOSiR Barcin 2:1, Dawid 
Pietrkowski, Jakub Jaszcz - Bar-
tłomiej Dreżewski, Zjednoczeni 
Piotrków Kujawski - Note-
cianka Pakość 0:7, Norbert Ro-
ściszewski 2, Kacper Mozgawa 
2, Przemysław Swojnóg 2, Ra-
dosław Wójcik, Tłuchowia Tłu-

chowo - Gopło Kruszwica 0:3, 
Mateusz Kurtysiak, Wojciech 
Springer, Norbert Szymczak, 
Mień Lipno - Pogoń II Mogilno 
2:1, LTP Lubanie - Noteć Łabi-
szyn 1:2, Polcalc Lubienianka 
Lubień Kujawski - Szubinianka 
Szubin 2:1, Łokietek Brześć Ku-
jawski - Zdrój Ciechocinek 0:1, 
Wisła Dobrzyń nad Wisłą - Zie-
mowit Osięciny 3:0 (walkower).  

Prowadzi Notecianka 68 
punktów. Gopło jest piąte 46, 
Goplania jest czternasta 24, 
a tuż za nią plasuje się Piast Ko-
łodziejewo 24.                               (DM)
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Podopieczni Dariusza Sikory 
zostali sklasyfikowani w kraju 
na miejscach 17-28 w gronie 
drużyn złożonych z zawodni-
ków urodzonych w 2005 roku 
i młodszych. 

Wicemistrzowie woje-
wództwa kujawsko-pomor-
skiego w Ostrowie Wielkopol-
skim przegrali z koszykarzami 
z Warszawy i Katowic oraz go-
spodarzami zawodów.   

Wyniki  
Kasprowicz/IAK - Jagiellonka 
Warszawa 57:78 (13:15, 18:16, 
6:20, 20:22), Antoni Gawarecki 
14, Jan Fajfer 13, Alan Arent 7, 
Kacper Mila 6, Tomasz Luboch 
5, Filip Gralewski 4, Konrad Ko-
nieczka 3, Norbert Kościński 3, 
Maciej Nachowiak 2, Mikołaj 
Marek 0, MKS MOS Katowice - 
UKS Olimpijczyk Ostrów Wiel-
kopolski 78:74, 

Olimpijczyk - Kaspro-
wicz/IAK 91:86 (19:25, 27:21, 
20:20, 25:20), Gawarecki 23, Faj-
fer 23, Kościński 19, Arent 17, 

Gralewski 2, Mila 2, Marek 0, Ja-
giellonka - MKS MOS 76:61, 

MKS MOS - Kasprowicz/ 
IAK 75:56 (17:14, 15:18, 24:14, 
19:10), Gawarecki 15, Mila 8, 
Luboch 8, Arent 5, Kościński 3, 
Marek 2, Gralewski 0, Ko-
nieczka 0, Jagiellonka - Olim-
pijczyk 101:59. 

Klasyfikacja 
1. Jagiellonka 6 punktów, 2. 
MKS MOS Katowice 5, 3. Olim-
pijczyk 4, 4. Kasprowicz/IAK 3. 
Do półfinałów awansowali: Ja-
giellonka i MKS MOS. 

- Oprócz faktów są jeszcze 
inne wartości, o których każdy 
mógł się przekonać śledząc 
na żywo relacje z naszych me-
czów. Drużyna zagrała bardzo 
dobry turniej we wszystkich 
spotkaniach. Tak naprawdę 
w każdym grała o zwycięstwo 
prezentując dobrze zorganizo-
waną, zespołową koszykówkę, 
popartą dobrym przygotowa-
niem fizycznym, niesamowitą 
ambicją - choć była zespołem 
z najsłabszymi warunkami fi-
zycznymi. Okazuje się, że 
mimo niskich notowań 
przed turniejem zespół potrafił 
postawić się rywalom, grał 
twardo, agresywnie, wykorzy-
stywał swoje atuty. Krótko mó-

wiąc bardzo pozytywnie zasko-
czył, tym bardziej, że w listopa-
dzie na turnieju Kasper Cup 
w Inowrocławiu wysoko prze-
grał z Warszawą i Ostrowem - 
podkreśla trener Sikora. 

- W mojej karierze trener-
skiej z kilkoma rocznikami ry-
walizowałem w mistrzostwach 
Polski w różnych kategoriach 

wiekowych. Zawsze czułem 
dumę i satysfakcję z moich pod-
opiecznych. Tę drużynę mimo 
braku awansu z pewnością za-
pamiętam na długo. Trzeba 
było widzieć, jak ci chłopcy doj-
rzewali koszykarsko z meczu 
na mecz, jak próbowali budo-
wać się w trudnych sytuacjach 
i czasami nawet mnie pozytyw-

nie zaskakiwać. W takich chwi-
lach jako trener czuję ogromną 
satysfakcję ze swojej pracy. Na-
sza ekipa godnie reprezento-
wała Miasto i Powiat Inowro-
cławski. Podziękowania należą 
się Wiesławie Pawłowskiej, Sta-
roście Inowrocławskiemu oraz 
Urzędowi Miasta Inowrocław, 
którzy nas wspierali podczas 

tego turnieju jak i w całym sezo-
nie. W mojej drużynie przez 
cały sezon grało na zasadach 
umowy szkoleniowej dwóch 
zawodników Noteci Inowro-
cław - Jan Fajfer i Mikołaj Ma-
rek. Myślę, że z korzyścią dla ze-
społu jak i samych zawodników 
- dodaje trener Sikora.                                                     
(DM)

Odpadli w ćwierćfinale mistrzostw Polski 
Kadeci Kasprowicza/Inowro-
cławskiej Akademii Koszy-
kówki zajęli czwarte miejsce 
w turnieju ćwierćfinałowym mi-
strzostw Polski, które odbyły 
się w Ostrowie Wielkopolskim. 

W zawodach w Chełmnie ry-
walizowało 12 najlepszych ze-
społów. W tym gronie były aż 
cztery drużyny z Inowrocławia. 

Złoty medal zdobyły Anna 
Brudzińska i Katja Guźlecka, 
które w finale pokonały klu-
bowe koleżanki Aleksandrę Do-
becką i Karolinę Świerczyńską 
2:0 (21:18, 21:19). We wcześniej-
szych meczach odniosły kom-

plet sześciu zwycięstw (pięć 
w fazie grupowej i jedno w pół-
finałach z zespołami Pałacu 
Bydgoszcz).   

Ósmą lokatę w wojewódz-
twie zajęły  Joanna Sarnecka, 
Hanna Kopińska i Zofia Sękow-
ska. Natomiast na dziesiątej po-
zycji uplasowały się Zuzanna 
Mikołajew, Zuzanna Dankow-
ska  i Alicja Harenda. 

Trenerami wszystkich ze-
społów MSPS/IAK są Małgo-
rzata i Zbigniew Nowak.  

29 maja w Mogilnie trzy 
drużyny z Inowrocławia będą 
walczyły o miejsce w finałach 
mistrzostw Polski w minisiat-
kówce.                                                    (DM)

Złoto i srebro

Zawodniczki MSPS/Inowro-
cławskiej Akademii Siatkówki 
znakomicie wypadły w finało-
wym turnieju mistrzostw wo-
jewództwa kujawsko-pomor-
skiego w minisiatkówce  
w kategorii dwójek. 

Medale karateków
Karatecy Inowrocławskiego 
Klubu Kyokushin zdobyli me-
dale w ogólnopolskich zawo-
dach w Kołobrzegu i Tarnow-
skich Górach. 

Kołobrzeg 
W II Kołobrzeskim Turnieju 
„Morska Perła” inowrocławski 
klub zajął pierwsze miejsce 
w klasyfikacji drużynowej. 

W kumite złote medale 
wywalczyli: Marcelina Łysiak, 
Anna Stasińska, Igor Strach, 
Emanuel Matkowski i Piotr 
Stasiński.  

Po srebro sięgnęli: Lia Spa-
jer, Dawid Kukuczka, Adam 
Dziuba, Albert Płuciennik. Brąz 

zdobyli: Marta Czerwińska i Ja-
kub Tkaczyk.        

W kata zwyciężyły: Marta 
Czerwińska i Lia Spajer. Druga 
była Marcelina Łysiak, a na trze-
ciej pozycji uplasował się Jan 
Sadłos. Miejsce tuż za podium 
zajął Adam Grabowski. 

Tarnowskie Góry 
Inowrocławscy karatecy 

rywalizowali także po raz 
pierwszy w zawodach Federa-
cji Shinkyokushin w Tarnow-
skich Górach. 

Oliwia Trybuś wywalczyła 
srebrny medal, a Paweł Stasiń-
ski zdobył brązowy krążek.                         
(DM)            FO
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Pierwszy taki bieg
W Inowrocławiu odbył się 
I Bieg Dla Dzieci Niepełno-
sprawnych „Miej serce do bie-
gania”. Dziecko i rodzic lub 
opiekun (w charakterze tzw. 
pchacza) mieli do pokonania 
dystans 10 kilometrów. 

Rywalizować mogły także 
osoby na wózkach. Rozegrano 
też biegi towarzyszące dla dzieci 

z niepełnosprawnościami oraz 
zmagania najmłodszych.  

Organizatorami imprezy 
byli: Stowarzyszenie Sportowe 
Marcin Szych Team. No Limit  
For Autism To Follow Your 
Dreams oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Inowrocławiu. 
Sponsorem nagród głównych 
dla dzieci była firma Adamed.  
(DM)
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Krzyżówka panoramiczna
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