
PIĄTEK, 4 MARCA 2022

PIELĘGNIARSTWO 
Z AKREDYTACJĄ

DLA WSPÓLNEGO 
DOBRA

MICHAIŁ  
- NASZ SĄSIAD

INWESTYCJA DLA 
NOWEJ ENERGII

MIASTO WSPIERA 
SPORTOWCÓW

STRONA 

2
STRONA 

3
STRONA 

4
STRONA 

5
STRONA 

15

Napaść na Ukrainę wywołała niemal 
natychmiastowe reakcje, także w na-
szym regionie. Zbierane są rzeczy po-
trzebne dotkniętemu wojną krajowi 
oraz organizowane miejsca pobytu dla 
uchodźców. 

- Mieszkańcy Powiatu Inowro-
cławskiego pomagają jak tylko mogą 
i jestem dumna widząc, ile inicjatyw 
oddolnych się rodzi, jak bardzo wszy-
scy potrafili się zmobilizować. Osobi-
ście jestem bardzo poruszona tym, co 
dotknęło Ukrainę i wspólnie z wszyst-
kimi powiatowymi instytucjami pro-
wadzimy działania wspierające na-
szych sąsiadów oraz je koordynujemy 
– mówi Starosta Wiesława Pawłowska, 
która kieruje Zespołem Zarządzania 
Kryzysowego.  

Już od kilku dni w Powiecie Ino-
wrocławskim zakwaterowani są 
uchodźcy. Z kolei zbiórki na rzecz 
mieszkańców Ukrainy odbywają się 
w poszczególnych gminach. Na tere-
nie powiatu aktywnie działają też 
różne organizacje zbierające środki 
materialne dla uchodźców. 

Z udziałem wojewody i Narodo-
wego Funduszu Zdrowia podjęto już 
także decyzje dotyczące pomocy mate-
rialnej i psychologicznej. Wyznaczeni 
zostali koordynatorzy w powiecie i gmi-
nach, którzy uczestniczą w wideokon-
ferencjach z przedstawicielami Kujaw-
sko-Pomorskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, dotyczących m.in. technicznej 
organizacji pomocy materialnej i po-
bytu osób przybyłych z Ukrainy. 

Pomoc obejmuje obszary opieki 
zdrowotnej (dostępu do świadczeń 
zdrowotnych, opieki medycznej) oraz 
komunikacji językowej (świadczonej 
przez osoby zamieszkałe na terenie po-
wiatu i znające język ukraiński). 

Uchodźcy są też objęci pomocą 
psychologiczną, która jest udzielana 
pod nr tel. 503 949 881. - Pracownicy 
w kontaktach z osobami przybywa-
jącymi z Ukrainy kierują się empatią, 
starając się zapewnić im możliwie 
najlepsze warunki tymczasowego po-
bytu – informują powiatowe służby. 

Tydzień temu Rada Powiatu Ino-
wrocławskiego potępiła prowadzone 

przez Rosję działania oraz wyraziła so-
lidarność z Narodem Ukraińskim. 

- Mając na uwadze obecność na te-
renie naszego powiatu wielu osób naro-
dowości ukraińskiej, które tu mieszkają, 
pracują i uczą się, wyrażamy nadzieję, że 
będą oni mogli bez przeszkód, w warun-
kach pokoju cieszyć się wolnością swojej 
Ojczyzny - Ukrainy. Liczymy na solidar-
ność demokratycznego świata, potępie-
nie łamania międzynarodowego prawa 

przez Rosję i szybkie przywrócenie po-
koju na Ukrainie. Zapewniamy o naszym 
wsparciu dla całego Narodu Ukraińskiego 
i deklarujemy pełną gotowość udzielenia 
wszelkiej pomocy humanitarnej miesz-
kańcom Ukrainy w statusie uchodźców 
– czytamy w dokumencie. 

W całym regionie zbierana jest po-
moc dla Ukrainy. Na terenie Powiatu Ino-
wrocławskiego można ją przekazywać 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 

Sportu i Rekreacji w Gniewkowie, Cen-
trum Integracji Społecznej w Łojewie, 
świetlicy w Liszkowie, bibliotece w Ra-
dojewicach, Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rojewie, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Kruszwicy, Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Inowrocła-
wiu, basenie „Wodnik” w Janikowie, 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Złotnikach 
Kujawskich, Ośrodku Kultury i Turystyki 
w Pakości oraz świetlicy w Stanominie.
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Polacy po raz kolejny udowadniają, że są narodem wrażliwym. Tak jak w ca-
łym kraju, także w Powiecie Inowrocławskim są prowadzone liczne zbiórki 
i akcje wspierające zaatakowanych przez Rosjan obywateli ukraińskich.
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Mieszkańcy Powiatu Ino-
wrocławskiego mają możli-
wość otrzymania bezpłat-
nych porad prawnych w bu-
dynku Starostwa Powiato-
wego przy ul Mątewskiej, 
w każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca, między go-
dziną 9.00 a 13.00. 

Biuro znajduje się w pokoju 
229 na II piętrze. Pomieszcze-
nia na potrzeby tej placówki 
użyczyło i wyposażyło Staro-
stwo Powiatowe w Inowro-
cławiu. 

Pomieszczenia na potrzeby 
tej placówki użyczyło i wyposa-
żyło Starostwo Powiatowe 
w Inowrocławiu.
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Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości w Inowrocławiu uzy-
skała pozytywną opinię oraz 
akredytację na kierunku „pie-
lęgniarstwo”. Przyznało je za-
równo Ministerstwo Edukacji 
i Nauki, jak i Krajowa Rada 
Akredytacyjna Szkół Pielę-
gniarek i Położnych przy Mi-
nisterstwie Zdrowia. 

W siedzibie uczelni przy ul. Naj-
świętszej Marii Panny odbyła 
się konferencja poświęcona 
uruchomieniu studiów I stop-
nia o profilu praktycznym 
na tym kierunku. 

- Dziękuję Pani Staroście 
za wszechstronne wsparcie 
na każdym etapie tego pro-
jektu. Pan Prezydent z kolei 
przekazał nam budynek, 
w którym się znajdujemy. Te-
raz kiedy mamy już prawo 
do prowadzenia kierunku pie-
lęgniarstwo nie chcemy czekać 
do października i od marca stu-
denci zaczną się u nas kształ-
cić. Zainteresowanie jest bar-
dzo duże. Wstępną chęć stu-
diowania pielęgniarstwa wyra-
ziło około 70 osób. Przejdą oni 
jeszcze weryfikację, ale 
na pewno nie będziemy narze-
kać na brak chętnych - mówi 
Wiesław Juchacz, rektor WSP. 

- Na pierwszy nabór mamy 
mało czasu. Będzie to nabór 
śródroczny, a więc taki, który do-
tyczy w mniejszym stopniu osób 
bezpośrednio po maturze. Ta-
kich studentów z kolei w więk-
szości chcemy pozyskać podczas 
akredytacji na semestr, który roz-
pocznie się od października. 
Pierwszych studentów powi-
tamy zatem w marcu, a w maju 
i czerwcu zaczną oni zajęcia 
w szpitalu - wyjaśniła Anna Bog-
danowicz, kanclerz uczelni. 

W konferencji brali też 
udział Prezydent Inowrocławia 
Ryszard Brejza i naczelnik Wy-
działu Edukacji Sportu i Zdro-
wia Starostwa Powiatowego 
Beata Kowalska, która repre-
zentowała Starostę. 

W budynku uczelni trwają 
jeszcze prace remontowo-bu-
dowlane, ale pracownia umie-
jętności pielęgniarskich oraz 
pracownia anatomii i badań fi-
zykalnych WSP prezentują się 
już okazale. 

Studenci będą mieć zajęcia 
w kilku grupach od poniedziałku 
do piątku. Podczas 3 lat studiów 
I stopnia czeka ich łącznie 4720 
godzin zajęć. Oprócz szpitala 
w Inowrocławiu studenci będą 
mieli praktyki również w leczni-
cach w Radziejowie i Ciecho-

cinku. Wszystkie zajęcia prak-
tyczne będą się odbywały w try-
bie stacjonarnym. 

Katedrą ma kierować Bar-
tosz Jakub Myśliwiec – zastępca 
dyrektora do spraw lecznictwa 
naszego szpitala. Uczelnia zdaje 
sobie sprawę, że plany zajęć bę-

dzie trzeba dostosować do obo-
wiązków zawodowych studen-
tów i wykładowców, z których 
wielu jest pracownikami Szpitala 
Wielospecjalistycznego im. dr. L. 
Błażka. Kadra będzie uzupeł-
niona m.in. wykładowcami 
z Uniwersytetu Adama Mickie-

wicza w Poznaniu, ale też specja-
listami z Bydgoszczy, Gniezna 
czy Żnina. 

Studenci pierwszego seme-
stru pielęgniarstwa mają być we-
ryfikowani również pod kątem 
szczepień, gdyż będą mieli bez-
pośredni kontakt z pacjentami.
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WIRTUALNE STRZELANIE 
Kadeci z Oddziału Przygotowania 

Wojskowego z klasy I i II liceum 
brali udział w zajęciach na strzel-

nicy wirtualnej. Uczniowie 
w pierwszej kolejności ćwiczyli 

manualną obsługę broni, prawi-
dłową postawę strzelecką oraz 

poznali zasady bezpiecznego po-
sługiwania się bronią. Na zakoń-
czenie sprawdzili swoje umiejęt-
ności strzeleckie wykorzystując 

możliwości jakimi dysponuje ten 
nowoczesny obiekt. Wirtualna 

strzelnica została oficjalnie 
otwarta kilka tygodni temu 

(pierwsza w naszym powiecie). 
Zwiększa dostęp do szkoleń 

strzeleckich dla uczniów szkół, 
które prowadzą tzw. klasy mun-

durowe. Organem prowadzącym 
Zespół Szkół w Kościelcu jest Po-

wiat Inowrocławski. 
 

GEOLODZY Z „KONOPY” 

Trzecioklasiści z II LO w Inowro-
cławiu Paula Rybczyńska i Domi-
nik Polewski znaleźli się w gronie 
35 finalistów IV Ogólnopolskiego 
Konkursu Geologicznego „Oka-
wango”. Konkurs ten jest organi-
zowany przez Wydział Geologii 

Uniwersytetu Warszawskiego i jest 
adresowany do uczniów zaintere-
sowanych geologią. Nagrodą dla 
najlepszych są indeksy na studia 
geologiczne na najlepszym wy-
dziale geologii w Polsce - na Uni-

wersytecie Warszawskim. Zawody 
finałowe odbędą się w kwietniu 

w Europejskim Centrum Edukacji 
Geologicznej w Chęcinach. Opie-

kunem naukowym zdolnych mło-
dych geologów jest nauczyciel 

geografii Zbigniew Zygora, a orga-
nem prowadzącym II LO jest Po-

wiat Inowrocławski.   
 

ZBIÓRKA DLA UKRAINY 
Cech Rzemiosł Różnych i Fun-
dacja Rzemieślnik organizują 

zbiórkę pieniędzy na ręce „Bo-
haterskiej Ukrainy”. Informacje 
o nr konta można uzyskać: tel.  
52 357 62 38 lub 570 556 141 e-

mail: cech.inowroclaw@op.pl.

                          KRÓTKO

RREDAKTOR PROWADZĄCY 
 
Maciej Drabikowski  tel. 607 999 994 
drabikowskimaciej@gmail.com 
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Oddział Poligrafia Polska Press. 

Radosław Balmowski i An-
toni Ścigacz z PTTK, autorzy 
informatora „Szlaki piesze 
Powiatu Inowrocławskiego”, 
wydanego przy współpracy 
Powiatu Inowrocławskiego 
spotkali się z miłośnikami 
turystyki. 

Spotkanie w Saloniku Literacko-
Artystycznym przy ul. Kiliń-
skiego w Inowrocławiu objęte 
było honorowym patronatem 
Starosty Wiesławy Pawłowskiej. 

„Szlaki piesze Powiatu Ino-
wrocławskiego” to tytuł wy-
dawnictwa turystycznego, które 
powstało przy współpracy Po-
wiatu Inowrocławskiego i miej-
scowego oddziału PTTK. 

36-stronicowa broszura za-
wiera opis 8 szlaków, które po-
winien odbyć każdy ceniący tu-
rystykę mieszkaniec oraz gość 
naszego powiatu. Szlaki mają 
swoich patronów. Są nimi Jan 
Kasprowicz (długość 19 km), 
Stanisław Przybyszewski (24 
km) czy generał Władysław Si-
korski (38 km), ale są też Szlak 
Trzech Humanistów (29 km), 
Szlak Powstania Wielkopol-
skiego (17,5 km), Szlak Goplan 
(15 km), Szlak wokół Gopła (44 
km) i Szlak Białego Zagłębia 
(14,5 km). 

Trasa każdego z nich jest 
dokładnie opisana, zawiera 
mapkę oraz opis atrakcji, 
na które na nim natrafimy. 

W ostatnich dniach miło-
śnicy turystyki mieli też okazję 
wziąć udział w „zaległych” 
z powodu pandemii dwóch raj-
dach upamiętniających Powsta-
nie Wielkopolskie. Blisko 180 
turystów - głównie uczniów 
przemierzyło 10-kilometrową 
trasę z Nowej Wsi Wielkiej 
do Gniewkówca. 

Zwycięzcami konkursu 
wiedzy o powstaniu zostali: 
Magdalena Byczyńska, Karolina 
Mirzejewska, Paweł Żabicki, 
Dominika Wojdacz oraz Adrian 
Marciniak. W konkursie pla-
stycznym zwycięzcami zostali: 
Adrian Marciniak, Jagoda Miko-
łajewska, Maja Oczachowska, 
Lidia Klaus i Victoria Miszkurka.
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O PIESZYCH SZLAKACH POWIATU
Podpisano list intencyjny 
i porozumienie o współ-
pracy pomiędzy Politech-
niką Bydgoską im. Jana i Ję-
drzeja Śniadeckich a Zespo-
łem Szkół im. Jana Pawła II 
w Kościelcu. 

Podjęta współpraca ma słu-
żyć podniesieniu jakości 
kształcenia, zaktywizowaniu 
młodzieży do poszerzenia 
własnych zainteresowań, 
zwiększenia dostępności 
do wiedzy w zakresie nauk 
przyrodniczych i technicz-
nych, ułatwieniu świado-

mego dokonania wyboru dal-
szego kierunku kształcenia 
oraz promocji oferty dydak-
tycznej uczelni. 

W akcie podpisania doku-
mentów uczestniczyli - z ra-
mienia szkoły - dyrektor Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II 
w Kościelcu mgr inż. Karol 
Błażejczak, z ramienia Poli-
techniki Bydgoskiej: dr inż. 
Natalia Miler Pełnomocnik 
Dziekana ds. współpracy ze 
szkołami średnimi, dr hab. 
inż. Barbara Breza – Boruta 
prof. PBŚ oraz prof. dr hab. 
inż. Mirosław Kobierski.

FO
T.

 S
TA

RO
ST

W
O

 P
O

W
IA

TO
W

E

KOŚCIELEC I POLITECHNIKA

BEZPŁATNE  
PORADY PRAWNE
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Spotkanie Powiatowej 
Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego w Po-
wiecie Inowrocławskim 
odbyło się kilka dni temu. 
Gremium jest organem 
konsultacyjnym i opinio-
dawczym.

Do zadań rady należy m.in. 
podejmowanie działań in-
tegrujących sektor pozarzą-
dowy oraz wynikających 
z  aktualnych potrzeb doty-
czących współpracy powia-
tu z organizacjami pozarzą-
dowymi.

Gremium wyraża również 
opinie w  sprawach doty-
czących zadań publicznych, 
a  także w  sprawach reko-
mendowanych standardów 
realizacji zadań publicznych 
oraz opiniuje i  przedstawia 
wnioski Zarządowi Powiatu 
Inowrocławskiego oraz or-
ganizacjom pozarządowym 

w  sprawie realizacji współ-
pracy.

W  skład rady wchodzą: 
Daniel Sendor i  Andrzej 
Skrobacki – jako przed-
stawiciele Rady Powiatu 
Inowrocławskiego, Wło-
dzimierz Figas i  Jacek Ni-
jak – jako przedstawiciele 
Zarządu Powiatu Inowro-
cławskiego, Radosław Bal-
mowski - przedstawiciel 
Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Krajoznawczego 
Oddział w  Inowrocławiu, 
Ilona Dybicz - przedsta-
wicielka Stowarzyszenia 
Krusza w  Kruszwicy, Alek-
sandra Gerus-Kincel – 
przedstawicielka Stowarzy-
szenia na rzecz wspierania 
osób niepełnosprawnych, 
z  zaburzeniami psychicz-
nymi i  niepełnospraw-
nością intelektualną oraz 
ich rodzin i  opiekunów 
„Spotkajmy się u  Kotana” 
z  Inowrocławia oraz Da-
riusz Sikora - przedstawiciel 

Szkolnego Klubu Sportowe-
go „Kasprowicz” z Inowro-
cławia.

Członkowie rady wybrali 
na niedawnym spotkaniu 
swojego przewodniczącego, 
którym został Andrzej Skro-
backi. 

Warto przypomnieć, że 
praca członków w gremium 
ma charakter społeczny 
i jest bezpłatna.

Obecnie w  prowadzonej 
przez Powiat Inowrocław-
ski ewidencji widnieje 459 
organizacji pozarządowych. 
Ich profile są bardzo różne, 
bo są to m.in. kluby sporto-
we, organizacje strażackie, 
zdrowotne czy wędkarskie.

Powiat Inowrocławski 
w  tym roku planuje prze-
znaczyć na współpracę z or-
ganizacjami pozarządowy-
mi co najmniej 500 tysięcy 
złotych. Jeszcze w  2019 r.  
było to tylko 100 tys. zł.

- Organizacje pozarzą-
dowe są bardzo ważne dla 

funkcjonowania naszego 
powiatu. To tam powstają 
niezwykle ciekawe pomy-
sły, stamtąd wywodzą się 

ludzie, którzy sławią póź-
niej nasz powiat na cały 
kraj. Dlatego staramy się 
wspierać ich działalność 

i  co roku zwiększać środ-
ki dla nich przeznaczone – 
wyjaśnia starosta Wiesława
Pawłowska.

Po długim oczekiwaniu 
dotarły do Zespołu Szkół 
Chemiczno-Elektronicz-
nych im. Jana Pawła II 
w Inowrocławiu dyplomy 
dla uczestników trzeciej 
edycji konkursu „Żołnie-
rze w służbie historii”. 

Organizatorem konkursu 
jest Instytut Pamięci Naro-
dowej we współpracy z Mi-
nisterstwem Obrony Naro-
dowej. Jest on skierowany 
do klas mundurowych. Dwa 
zespoły, które w  ubiegłym 
roku szkolnym brały w nim 
udział, pracowały pod opie-
ką nauczyciela edukacji po-
licyjnej Henryka Domagały. 

Dyplomy wręczyła dyrek-
tor Dorota Gliwińska. Ze-

spół z obecnej klasy II b LO, 
w  składzie Agata Osińska, 
Agata Kozakiewicz i  Amelia 
Sikorska, został laureatem 
3. miejsca, natomiast zespół 
z klasy III LO p, w składzie 
Klaudia Ciechanowska, Ewe-

lina Łysiak i  Kamil Janko-
wiak, otrzymał wyróżnienie. 
Nagrodą dla laureatów miała 
być wycieczka historyczna, 
ale pandemia pokrzyżowała 
te plany. W  zamian otrzy-
mali gratyfikację finansową. 

Gratulujemy sukcesów, 
zarówno uczniom obydwu 
zespołów, jak i opiekunowi 
Henrykowi Domagale.

Organem prowadzącym 
szkołę jest Powiat Inowro-
cławski.

Ruszyła kolejna edycja 
ministerialnego pro-
gramu „Szkolny Klub 
Sportowy”. Powiat 
Inowrocławski został 
zakwalifikowany do 
udziału w tegorocznym 
programie.    

Akceptację otrzymały 
wszystkie zgłoszone gru-
py do projektu w liczbie 
32, a liczba godzin dla 
każdej grupy w tym roku 
wynosi 53 godziny w 
okresie od 1 lutego do 30 
listopada. Wkład własny 
po stronie Powiatu Ino-
wrocławskiego wynosi 
250 zł za grupę ćwiczebną 
w skali całego roku.    

Program ma na celu 
umożliwienie podej-
mowania dodatkowej 
aktywności fizycznej 
realizowanej w formie 
zajęć sportowych i rekre-
acyjnych pod opieką na-
uczyciela prowadzące-
go zajęcia wychowania 
fizycznego w danej szko-
le.    Zajęcia będą pro-
wadzone dla chłopców 
i dziewcząt w każdej 
szkole ponadpodstawo-
wej, której organem pro-
wadzącym jest Powiat 
Inowrocławski, m.in. 
z koszykówki, piłki ręcz-
nej, siatkówki, piłki noż-
nej czy aerobiku. Oferta 
zajęć jest bardzo szeroka 
i każdy uczeń będzie miał 
możliwość wyboru zajęć.

Pracujemy normalnie
W związku ze 
spadającą liczbą 
zakażeń i zniesieniem 
większości obostrzeń, 
Starostwo Powiatowe 
w Inowrocławiu 
w obu lokalizacjach od 
tygodnia pracuje tak 
jak przed pandemią 
koronawirusa. 

Przypomnijmy, że Staro-
stwo Powiatowe w  Ino-
wrocławiu z  uwagi na 
panującą dotąd sytuację 
epidemiczną było wyłączo-
ne z bezpośredniej obsługi 
klientów. Większość spraw 
załatwiana była zdalnie.

28 lutego otwarte zo-
stały wejścia do urzędu, 
a  mieszkańcy mogą swo-
bodnie - według potrzeby 

- poruszać się po budynku. 
Nadal obowiązuje noszenie 
maseczek, zachowanie dy-
stansu oraz dezynfekcja rąk 
wewnątrz urzędu.

Z  urzędnikami można 
kontaktować się też te-
lefonicznie i  za pomocą  
e-maila. Dane kontakto-
we znajdują się na stronie 
Starostwa Powiatowego 
w Inowrocławiu.

Dla wspólnego dobra

Żołnierze w służbie historii Czas szkolnych 
klubów
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W Gminie Inowrocław 
zameldowanych jest 
26 obywateli Ukrainy. 
W ostatnich dwóch latach 
PESEL został nadany 150 
osobom, jednak wiele 
z nich mieszka w są-
siednich gminach. Żyją 
skromnie. Nie rzucają 
się w oczy. Najczęściej 
można ich spotkać 
w marketach, robiących 
zakupy na dziś, na jutro, 
na weekend. Przyjechali 
tutaj pracować, zarabiać 
większe pieniądze niż 
mają możliwość zarobić 
w swojej ojczyźnie. Pracu-
ją sumiennie.

Od kilku dni są dużo bar-
dziej niespokojni. Nie ma 
chwili, by myślami nie byli 
przy swoich najbliższych, 
tych, którzy zostali w Ukra-
inie, setki kilometrów od 
Polskiej granicy. Ich żony, 
dzieci, rodzice, dziadkowie. 
Dzwonią do nich, piszą, śle-
dzą sytuację w  mediach. 
Planują najlepsze rozwią-
zania. Mają nadzieję i  wie-
rzą… w naszą pomoc.

Michaił ma 48 lat. Na terenie 
Gminy Inowrocław pracuje już 
szósty rok. Świetnie mówi po 
polsku:

- Jest tragedia. Nikt nie myślał, 
że dojdzie do takiego czegoś - 
rozpoczyna rozmowę [przepro-

wadzoną w trzecim dniu wojny]. 
- Tylko zadzwonisz do domu i już 
słyszysz, że po tamtej stronie 
wszyscy zaczynają płakać... I nie 
wiedzą, co mają robić.

- Kogo Pan zostawił z najbliż-
szych?

- Żona, 24-letni syn, ojciec żony… 
Mieszkamy razem. Syna nie 
puszczą już za granicę, bo jest 
zakaz. Mężczyźni w wieku od 18 
do 60 lat muszą zostać w kraju. 
Żona też nie pojedzie; jej ojciec 
ma 84 lata. Gdy dziś dzwoniłem 
do nich, to ojciec powiedział, że 
jeśli będzie potrzebny to weźmie 
broń i pójdzie walczyć.

- Ten oddech Rosji czuć było 
cały czas na Ukrainie?

- Od 2014 r. cały czas. Tam na 
wschodzie, od tamtego czasu, 

codziennie giną ludzie, jedna, 
dwie osoby.

- Ale czy ktoś myślał, że teraz 
tak to będzie wyglądać, że 
zaatakowany zostanie Kijów?

- To nasze myślenie, wobec 
manewrów artyleryjskich było 
takie, że on [Putin] zabierze 
teraz resztę Ługańska i Doniecka, 
że i tak jego jest już Krym, że 
zgodzimy się nie aspirować do 
NATO, no i też w związku z tym 
nie będzie wojny.

- Ukraina została sama?

- Są sankcje, coraz większe… 
Brakuje broni. Po 2014 r. mamy 
coraz więcej żołnierzy, ale czym 
bronić? Zachód nam trochę 
pomógł, ale jeśli wojna będzie 
trwać, to za parę tygodni nie 
będziemy mieli czym walczyć.

- Walczyć do ostatniej kropli 
krwi, czy pogodzić się z utratą 
suwerenności i żyć w miarę 
spokojnie?

- Ja jestem w pewnym sensie 
trochę obrażony na swój kraj. 
Jestem już na emeryturze, jako 
że byłem strażakiem. Ale chcąc, 
chociażby wykształcić syna, 
musiałem wyjechać do Polski, 
bo na Ukrainie nie było szans 
zarobić takich pieniędzy, by na to 
starczyło. No, ale czy poświęcić 
życie dla wolności ojczyzny? 
Poświęcić… Jeśli okaże się, że za 
chwilę syna zabiorą do wojska, to 
ja wracam na Ukrainę. To jest... 
nasz kraj. Idę tam. Dobrowolnie.

- Gdzie są Pana rodzinne 
strony?

- Obwód chmielnicki. Miejsco-
wość nazywa się Szepetiwka. 

Nieco mniejsza od Inowrocławia. 
Około 300 kilometrów od grani-
cy z Polską. Wojska tam jeszcze 
nie dotarły, ale w sklepach już 
dużo mniej towaru, paliwa 
właściwie kupić nie można. 
Szkoły zamknięte, przedszkole 
zamknięte. Urzędy, które mogły 
wstrzymać pracę, zamknięte. 
I wszędzie słychać, żeby uciekać 
z większych miast do wiosek, bo 
w pierwszej kolejności strzelają 
tam, gdzie więcej ludzi.

- Wielu rodaków pracuje 
w Polsce razem z Panem?

- Jest sporo chłopaków, a na-
wet całych rodzin, to znaczy 
młodzi mężowie i żony. Dzieci 
zostały na Ukrainie, z babciami, 
dziadkami. Już jutro siedem 
rodzin, szczególnie kobiety, bo 
mężczyźni idą do pracy, rusza 
na granicę, by przywieźć tutaj 

swoje dzieci. Prezes mojej firmy 
zaoferował pomoc w przetrans-
portowaniu. A potem? Mamy 
nadzieję, że Polska pomoże. 
Bo przywieźć całą rodzinę… 
No, trudno jest na początku. 
Gdy byli tu sami, bez dzieci, to 
oboje pracowali, ale jeśli dojadą 
dzieci, to mama, przynajmniej 
na początku, musi zostać 
w domu. Zresztą trudno też 
pogodzić to, by w hostelu w jed-
nym miejscu spali i pracownicy 
i dzieci. Liczymy na tę pomoc, 
szczególnie w pierwszych 
dniach, tygodniach, a potem 
już każdy będzie myślał co 
z mieszkaniem, co z kolejnymi 
sprawami.

- Młodsi koledzy, którzy tu 
pracują oczekują jakiegoś 
wezwania w ramach mobili-
zacji?

- Na razie jest tak, że biorą tych, 
co po wojsku i tych, co dobro-
wolnie chcą iść. Ale pewnie już 
za chwilę będą brać wszystkich. 
Młodzi chłopacy, którzy tu ze 
mną pracują, nie byli w wojsku. 
Boją się. Oni nie wiedzą nawet, 
jak tę broń trzymać.

- Jaką ma Pan nadzieję…?

- Trzeba mieć nadzieję, że 
w Rosji ludzie staną przeciw 
Putinowi. W Rosji, czyli w trzech 
miastach, w Moskwie, Peters-
burgu i Rostowie. Tam ludzie 
żyją. Reszta - bieda. Są pierwsze 
bunty. Ale brakuje silnego 
przywódcy. Oni są za granicą. 
Oni dziś nie dojadą do Moskwy, 
do Petersburga…

Michaił - nasz sąsiad

Koncert wdzięczności
We wtorek, 1 marca br. 
w Sali Biesiadnej CIS 
w Łojewie odbył się 
koncert wdzięczności dla 
osób szczególnie zaanga-
żowanych w organizację 
30. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
na terenie Gminy Inowro-
cław.

Podczas uroczystości 
wybrzmiały liczne podzię-

kowania za zaangażowanie 
i  pracę włożoną w  organi-
zację, przebieg i  sprawne 
rozliczenie zbiórki na rzecz 
okulistyki dziecięcej. Tade-
usz Kacprzak – Wójt Gminy 
Inowrocław wręczył zapro-
szonym kwiaty, akcentując 
jednocześnie jak dużym po-
tencjałem jest współpraca 
wszystkich lokalnych śro-
dowisk. 

Wśród zebranych nie za-
brakło wyrazów solidar-
ności z  Ukrainą. Cały czas 

prowadzone są zbiórki rze-
czowe i  finansowe, a  idea 
wzajemnej pomocy stała 
się najwyższym prioryte-
tem.

Oprawę muzyczną wie-
czoru zapewnił rodzinny 
zespół Peron Wędrowny na-
dając spotkaniu refleksyjny 
charakter.

Zgodnie z  tradycją na 
zakończenie koncertu or-
ganizatorzy poczęstowali 
uczestników okolicznościo-
wym tortem. FO
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W czwartek, 24 lutego 
2022 roku putinowska 
Rosja dokonała agresji na 
Ukrainę. Trwają krwawe 
walki. Społeczności mię-
dzynarodowe wspierają 
zaatakowany kraj, w tym 
trudnym momencie, 
organizując spontaniczne 
akcje, wyrażając w ten 
sposób swoją solidarność 
z Ukraińcami. Miasto 
Inowrocław także podjęło 
już szereg działań.

Również mieszkańcy Ino-
wrocławia w  tych trudnych 
chwilach jednoczą się, aby 
okazać swoją solidarność 
z  Ukrainą. W  dniu inwazji 
Rosji na Ukrainę przy Urzę-
dzie Miasta licznie zgro-
madzeni inowrocławianie 
wraz z  prezydentem Ry-
szardem Brejzą, pokazali, 
że los wschodniego sąsiada 
Polski, nie jest nikomu obo-
jętny. W  geście solidarno-
ści, uczestnicy mieli ze sobą 
niebiesko-żółte flagi. De-

monstranci wyrazili zdecy-
dowany sprzeciw i  potępili 
rozpoczętą przez Rosję woj-
nę.

Miasto przygotowało 
miejsca noclegowe w  Ze-
spole Obiektów Sportowych 
z  Zapleczem Socjalno-Noc-
legowym w zmodernizowa-
nym budynku przy ul. Rako-
wicza 93 w Mątwach.

– Dodatkowo podczas 
pierwszego posiedzenia 
Miejskiego Zespołu Kryzy-
sowego, podjęte zostały de-
cyzje o  poszerzeniu bazy 
noclegowej dla uchodźców 
na terenie Inowrocławia 
o  miejsca w  obiektach pry-

watnych i  miejsca doraźne 
- informuje prezydent Ino-
wrocławia, Ryszard Brejza. 
Zwracam się z  apelem do 
wszystkich mieszkańców, 
a  szczególnie inowrocław-
skich przedsiębiorców, któ-
rzy zatrudniają obywateli 
Ukrainy o  rozważenie, na 
uzgodnionych warunkach, 
zgłoszenia do Urzędu Miasta 
lokali mieszkalnych z węzła-
mi sanitarnymi, ewentualnie 
innych dużych ogrzewanych 
pomieszczeń, które będą sta-
nowiły rezerwę na potrzeby 
uchodźców. Informacje moż-
na zgłaszać pod numerem te-
lefonu 52 355 52 83 lub e-mail: 

imichalak@inowroclaw.pl – 
dodaje prezydent Inowrocła-
wia, Ryszard Brejza.

Ponadto w  porozumieniu 
z  PCK uruchomiony został 
w  Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Inowrocławiu punkt 
zbiórki darów rzeczowych 
dla Ukrainy. Punkt otwarty 
jest codziennie od 11:00 do 
18:00. Wejście z  boku Hali, 
od strony „szachownicy”. 
Pomocą służą pracownicy 
OSiR oraz wolontariusze.

Zebrane dary poprzez 
Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż trafią na Ukrainę. Lista 
rzeczy, których potrzebuje 
Ukraiński Czerwony Krzyż:
• ŻYWNOŚĆ DŁUGOTER-
MINOWA: konserwy, olej, 
cukier, makarony, mąka, 
kasza, ryż, herbata, kawa, 
słodycze, mleko UHT, wa-
rzywa/owoce w  puszkach 
(np. fasola, groszek, kuku-
rydza, ananas, brzoskwi-
nia), przeciery pomidoro-
we w  kartonach, suszone 
owoce, orzechy; 

• KOSMETYKI I  CHEMIA: 
żele pod prysznic, szam-
pony, mydła, szczoteczki 

i  pasty do zębów, kremy 
ochronne, podpaski, pam-
persy dla dzieci, płyny do 
prania, płyny do mycia na-
czyń; 

• ŚRODKI OPATRUNKOWE: 
zwłaszcza na zranienia 
i oparzenia, koce termicz-
ne, gazy jałowe, kompre-
sy jałowe, opaski dziane, 
bandaże elastyczne, am-
pułki soli fizjologicznej, 
środki odkażające, ręka-
wiczki jednorazowe, chu-
sty opatrunkowe sterylne, 
opaski uciskowe, nożyczki 
do opatrunków.
Zbierane są także nowe 

koce i śpiwory. Punkt nie 
prowadzi zbiórki odzieży.

Z  inicjatywy Prezydenta 
Miasta Inowrocławia Ry-
szarda Brejzy i  Przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
Tomasza Marcinkowskiego, 
podczas XLVII sesji Rady 
Miejskiej Inowrocławia 
poddano pod głosowa-
nie i  przyjęto stanowisko 
Rady Miejskiej Inowrocła-
wia w  spawie solidarności 
z  narodem ukraińskim. 
Zostało ono przekazane 

do Ambasady Ukraińskiej
w  Warszawie. Pełna treść
stanowiska dostępna jest
na stronie internetowej
www.inowroclaw.pl.

Od soboty inowrocławska
tężnia rozbłysła w barwach 
niebiesko-żółtych. Żaczki,
pomnik Królowej Jadwigi
oraz ławeczka gen. Włady-
sława Sikorskiego przyozdo-
bione zostały wstążeczkami 
w barwach Ukrainy.

Miasto Inowrocław uru-
chomiło także ankietę dla 
osób, które oferują swoją 
pomoc Ukraińcom. Jest ona 
obsługiwana przez pra-
cowników Urzędu Miasta
Inowrocławia. Działania 
także będą na bieżąco ko-
ordynowane. Na stronie 
www.inowroclaw.pl po-
wstała również specjalna
zakładka z zebranymi infor-
macjami ważnymi, zarówno
dla uchodźców, którzy szu-
kają pomocy, jak i dla tych,
którzy chcą ją zaoferować.

O  kolejnych formach po-
mocy i  akcjach na rzecz
Ukrainy będziemy informo-
wać na bieżąco.

W Ratuszu został 
podpisany list 
intencyjny w sprawie 
nowej inwestycji, która 
powstanie na terenie 
zakładu CIECH Soda 
Polska w Inowrocławiu. 

Instalacja termicznego 
przekształcania odpadów 
wpłynie pozytywnie na re-
gionalną gospodarkę, dzię-
ki dodatkowym przycho-
dom z podatków i nowym 
miejscom pracy. Zwiększy 
się także konkurencyjność 
CIECH Soda Polska i dłu-
goterminowe perspektywy 
stabilnego zatrudnienia 
poprzez dostęp do tańszej 
energii, a także zmniejsze-
nie poziomu emisji dzięki 
ograniczeniu stosowania 
węgla. Ważnym elementem 
podpisanego listu są plano-
wane działania, które po-
zytywnie wpłyną na jakość 
życia mieszkańców.

Sygnatariuszami listu są: 
CIECH S.A., CIECH Soda 
Polska S.A., EEW Energy 
from Waste GmbH, EEW 
Energy from Waste Polska 
Sp. z o.o., FBSerwis S.A., 
Budimex S.A. oraz Miasto 
Inowrocław.

Podpisanie listu intencyj-
nego jest wyrazem woli, aby 

przygotować i zrealizować 
inwestycję, która będzie pro-
wadzona i w całości finanso-
wana przez spółkę powoła-
ną przez EEW Energy from 
Waste. Budowa instalacji 
rozpocznie się w 2024 r. i po-
trwa niespełna trzy lata, aż 
do jej uruchomienia w 2026.

Inwestycja zostanie zre-
alizowana zgodnie z obo-
wiązującymi standardami, 
a więc w oparciu o najlep-
sze dostępne technologie 
ochrony środowiska i najbar-
dziej restrykcyjne regulacje 
(pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej i wysokich kar 
finansowych). Instalacja 
będzie stanowić niskoemi-
syjne źródło energii, bardziej 
przyjazne środowisku i oto-
czeniu, niż dotychczasowa 
elektrociepłownia węglowa.

- Wspieramy inicjatywy, 
dzięki którym, w sposób od-
powiedzialny możemy dbać 
o rozwój przedsiębiorczości 
w regionie. Tworzenie no-
wych miejsc pracy i utrzy-
manie tych już istniejących, 
utrzymanie setek firm, któ-
re związane są z przemy-
słem w Inowrocławiu, to 
dla nas ważne argumenty. 
Inwestycja to również do-
datkowe wpływy podatko-
we. Planowane przychody 
z tego tytułu to ok. 1,5 mln 
złotych – mówi Ryszard 

Brejza, Prezydent Miasta 
Inowrocławia.

CIECH już dwa lata temu 
poinformował o analizach 
i rozmowach na temat 
budowy takiej instalacji 
z zewnętrznymi partnerami. 
Zmiana źródła energii przez 
CIECH Soda Polska na no-
woczesne, bezpieczne, bar-
dziej przyjazne środowisku 
oraz efektywne, zmniejszy 
znacząco zużycie węgla, 
wpisuje się także w szerszą 
strategię zrównoważonego 
rozwoju Grupy, która zakła-
da m.in. obniżenie emisji 
CO2 o 33 proc. do roku 2026, 
odejście od węgla w proce-
sach produkcji do roku 2033 
oraz osiągnięcie neutral-
ności klimatycznej do roku 
2040. Większa konkuren-
cyjność spółki CIECH Soda 
Polska oznacza stabilność 
zatrudnienia i dobrą przy-
szłość dla zakładu, który 
jest największym pracodaw-
cą w Inowrocławiu.

- To bardzo ważny krok 
w kluczowym dla nas pro-
cesie dekarbonizacji Grupy 
CIECH. Dzięki wspólnej ini-
cjatywie CIECH Soda Pol-
ska i naszych zewnętrznych 
partnerów, będziemy mogli 
znacząco obniżyć poziom 
emisji CO2 zakładu w Ino-
wrocławiu i związane z tym 
koszty, a tym samym sku-

teczniej konkurować na glo-
balnym rynku, z korzyścią 
dla regionalnej gospodarki 
– mówi Dawid Jakubowicz, 
Prezes Zarządu CIECH S.A.

Projekt zrealizują dwa do-
świadczone podmioty. EEW 
jest europejskim liderem 
w projektowaniu, budo-
wie i eksploatacji instalacji, 
w których odpady przetwa-
rza się na energię. Pierwsze 
instalacje firmy powstały 
ponad 50 lat temu, a firma 
z powodzeniem eksploatuje 
17 podobnych zakładów na 
terenie Niemiec i państw są-
siadujących. FBSerwis jest 
częścią jednej z najwięk-
szych grup budowlanych 
w Polsce – Grupy Budimex. 
Spółka jest ważnym ele-
mentem projektu, ponieważ 
poza potencjałem wykonaw-
czym w zakresie budowy in-
stalacji, wnosi zdolność za-
pewnienia dostaw wysokiej 
jakości surowca energetycz-
nego w oparciu o potencjał 
własnych zakładów prze-
twarzania odpadów.

- Naszą misją jest odzy-
skiwanie energii z odpadów 
nienadających się do recy-
klingu. Dzięki naszym insta-
lacjom wytwarzamy ciepło, 
parę wodną i energię elek-
tryczną, zastępując odpada-
mi paliwa kopalne, takie jak 
np. węgiel. Projekt Inowro-

cław Nowa Energia ma na 
celu zastąpienie węgla od-
padami, jako paliwem. Po-
zwoli to na zaopatrywanie 
zakładu Ciech Soda Polska 
w czystą energię w ramach 
gospodarki obiegu zamknię-
tego i w ramach dekarbo-
nizacji przemysłu - mówi 
Bernard M. Kemper, Prezes 
Zarządu Grupy EEW.

Instalacja powstanie 
w obrębie zakładu CIECH 
Soda Polska, a więc na ob-
szarze, gdzie od lat rozwi-
jana jest działalność prze-
mysłowa. Miasto zwróciło 
uwagę na konieczność za-
projektowania trasy dojaz-
du pojazdów w taki spo-
sób, aby nie odbywał się on 
przez tereny mieszkaniowe. 
Zgodnie z obecnymi plana-
mi, transport odpadów do 
instalacji będzie odbywał 
się od strony miejscowości 
Tupadły.

Ważnym elementem pod-
pisanego listu są planowane 

działania, które firmy podej-
mą na rzecz mieszkańców.
Mowa tu m.in. o zaangażo-
waniu w lokalne inicjatywy
sportowe i kulturalne, waż-
ne dla lokalnych społeczno-
ści, czy o działaniach zwią-
zanych z edukacją, w tym
proekologiczną. Na wnio-
sek prezydenta Miasta, jaki
zgłaszał w czasie początko-
wych rozmów w ubiegłym
roku, CIECH już zrealizował
część wspomnianych za-
dań, wspierając finansowo
drużynę koszykarską i obej-
mując rolę strategicznego
sponsora KSK CIECH Noteć
Inowrocław.

Realizacji inwestycji bę-
dzie towarzyszyła kampa-
nia informacyjna. Już teraz 
działa strona internetowa 
projektu, na której moż-
na dowiedzieć się wielu 
szczegółów o technologii 
i korzyściach z planowanej 
inwestycji – www.inowroc-
law-nowa-energia.pl.

Inowrocławianie wspierają Ukrainę
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Wizualizacja planowanej instalacji na terenie CIECH.

Nowa inwestycja dla nowej energii
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GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

Wystawa „Żywe obrazy” 
to zainscenizowane 
arcydzieła malarstwa. 
Dzieci klas „0” z Przed-
szkola „Słoneczko” 
w Janikowie wybrali 
obrazy lub obraz, przy-
gotowali stroje oraz 
upozorowali siebie tak, 
aby przypominać malar-
ski oryginał. 

Podczas wernisażu odbę-
dzie się także występ dzieci 
z  sekcji wokalnej Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Janikowie. Serdecznie 
zapraszamy! 

„Biegnij dalej sama” 
To opowieść o znanych 
kobietach, artystkach, 
prekursorkach, które osią-
gnęły sukces: Ewa z raju, 
Eva Eger, Florence Foster 

Jankins i Frida Kahlo. 4 x 
kobiety 4 x wielkie osią-
gnięcia 4 x sukces  4 x Ja! 

Spektakl odbędzie się 12 
marca 2022 o godz. 16.30 

oraz 19.00 w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Ja-
nikowie. 

Więcej informacji na
stronie www.mgok-janiko-
wo.pl 

Tradycyjna Koza
Do Janikowa dotarła 
dzisiaj tradycyjna Koza, 
która zwiastuje Popielec. 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w  Janikowie przy-
witał Kozę ogniskiem z kieł-
baskami:) Razem z  dzieć-
mi klas „0” z  Przedszkola 
„Słoneczko” oraz Seniorami 
z  Centrum Aktywności Se-
niora z Janikowie bawiliśmy 
się, tańczyliśmy oraz zajada-
liśmy pyszne kiełbaski. 

Dziękujemy za przybycie!

„Żywe 
obrazy”

FOT. NADESŁANE

GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

MARIUSZ KOPYDŁOWSKI

Grupa uczniów Szkolne-
go Koła Turystycznego 
ze Szkoły Podstawowej 
im. Karola Urbańskiego 
w Złotnikach Kujawskich 
w składzie Magdalena 
Byczyńska, Karolina 
Mirzejewska, Gabrie-
la Zdrojewska, Nikola 
Ciupak i Jagoda Mikoła-
jewska wraz z opiekunem 
Mariuszem Kopydłow-
skim wzięli udział w dniu 
26.02.2022 r. rajdzie. 

Organizatorem rajdu był 
Oddział PTTK  Inowro-
cław, Towarzystwo Pa-
mięci Powstania Wiel-
kopolskiego 1918-1919 
oddział Inowrocław, koło 
nr 7 Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego w  Ino-
wrocławiu SP w  Gniew-

kówcu oraz Urząd Gminy  
w Złotnikach Kujawskich. 

Głównym celem rajdu 
było uczczenie pamię-
ci bohaterstwa Powstania 
Wielkopolskiego i  boha-
terskich czynów powstań-
ców walczących o  Kujawy 
zachodnie oraz populary-
zacja turystyki pieszej. Je-
denastokilometrowa trasa 
rajdu wiodła z  dworca PKP 
Nowa Wieś Wielka lasami  

przez  Nową Wioskę, Kar-
czówkę do Gniewkówca. 
Pogoda już prawie wiosenna  
w  czasie  marszu wszyst-
kim odpowiadała. 

Maszerując,  uczestnicy 
poznali historię miejsca po 
byłej mogile zamordowa-
nego Józefa Olejniczaka, 
powstańca wielkopolskie-
go. Organizatorzy przepro-
wadzili konkurs wiedzy na 
temat Powstania Wielko-

polskiego 1918-1919. Udział 
w  nim wzięły  również  
uczennice naszej szkoły. 
Magdalen Byczyńska zdo-
była miejsce I  i  otrzymała 
puchar ufundowany przez 
prezesa koła nr 7 Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego 
ppłk. w st. spocz. pil. Lecha 
Murawskiego, natomiast 
Karolina Mirzejewska zdo-
była miejsce II.  Odbył się 
również konkurs plastyczny 

Pamiętajmy o  Powstaniu 
Wielkopolskim 1918-1919, 
w  którym to Jagoda Miko-
łajewska zdobyła miejsce II. 

Na koniec rajdu prezesi 
PTTK Inowrocław Radosław 
Balmowski i  Andrzej Dar-
gacz, wójt Gminy Złotniki 
Kujawskie Witold Cybul-
ski, radny powiatu inowro-
cławskiego Piotr Woźniak, 
pan Lech Murawski oraz 
dyrektor szkoły w  Gniew-
kówcu Irena Kopyszka wrę-
czyli pamiątkowe dyplomy 
biorącym udział w  rajdzie 
i nagrody zwycięzcom kon-
kursów. Puchar wójta gminy 
Witolda Cybulskiego zdoby-
ła Szkoła Podstawowa nr 1 
z Inowrocławia za najwięk-
szą liczbę uczestników tego 
rajdu. Przed wręczeniem 
nagród organizatorzy ugo-
ścili wszystkich wspania-
łym jedzeniem i  piciem.  
Opiekun koła turystycznego 
dziękuje rodzicom za po-
moc w dowozie  dzieci.    

KOMUNIKAT  
WYWÓZ ODPADÓW 

WIELKOGABARYTOWYCH 
ORAZ ZUŻYTEGO  

SPRZĘTU ADG I RTV

Urząd Gminy Złotniki Ku-
jawskie przypomina, że 
w miesiącu marcu 2022 r. 
zorganizowana będzie zbiór-
ka odpadów wielkogabaryto-
wych oraz zużytego sprzętu 
AGD i RTV pochodzących 
z nieruchomości zamieszka-
nych. Zbędne rzeczy należy 
wystawić w widocznym miej-
scu do godziny 6.00, w dniu 
wywozu. 
ODPADY WYSTAWIANE PO 
TERMINIE NIE BĘDĄ ZA-
BIERANE!

HARMONOGRAM WYWOZU:
  9.03.2022 r. – Będzitowo, Będzitó-

wek, Dąbrówka Kujawska, Krążkowo, 
Lisewo Kościelne, Palczyn, Pęchowo, 
Rucewo, Rucewko, Tarkowo Górne.

  10.03.2022 r. – Dźwierzchno, Hele-
nowo, Jordanowo, Krężoły, Leszcze, 
Mierzwin, Podgaj, Popowiczki, Tuczno.

  11.03.2022 r. – Bronimierz Wielki, 
Broniewo, Dobrogościce, Gniew-
kówiec, Karczówka, Kobelniki, 
Niszczewice, Tupadły.

  14.03.2022 r. – Złotniki Kujawskie.

XXIII   Nocny Marsz Szlakiem  
Powstania Wielkopolskiego oraz  XX Nocny Rajd  

Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego  
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REKLAMA 0010435762

* 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

www.pakosc.pl GMINA PAKOŚĆ

Gmina Pakość znalazła 
się na liście wniosków 
Grantowych wybranych 
do dofinansowania 
w ramach Programu 
„Granty PPGR 
– Wsparcie dzieci 
i wnuków byłych 
pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym”.

W nawiązaniu do wyników 
konkursu „Granty PPGR – 
Wsparcie dzieci i  wnuków 
byłych pracowników PGR 
w  rozwoju cyfrowym” or-
ganizowanym przez Cen-
trum Projektów Cyfrowa 
Polska, informujemy, że 
Gmina Pakość znalazła się 
na liście gmin rekomen-
dowanych do otrzymania 
dotacji. Kwota przyzna-
nej dotacji ma wynieść 
199.000,00 zł. 

Celem programu „Gran-
ty PPGR – Wsparcie dzieci 
i  wnuków byłych pracow-
ników PGR w  rozwoju 
cyfrowym” jest wsparcie 
rodzin popegeerowskich 
z  dziećmi w  zakresie do-

stępu do sprzętu kompu-
terowego i  dostępu do in-
ternetu, wyeliminowanie 

ograniczeń związanych 
z  nauką zdalną, a  także 
zniwelowanie nierówno-

ści między gminami po-
pegeerowskimi a  resztą 
gmin. Dofinansowanie 
w  ramach programu jest 
przyznawane na zakup 
sprzętu komputerowego 
z  urządzeniami peryferyj-
nymi i  akcesoriami oraz 
niezbędnym oprogramo-
waniem, umożliwiających 
pracę zdalną oraz na dostęp 
do internetu.

Zgodnie z  regulaminem 
konkursu zakup sprzętu 
komputerowego odbędzie 
się po podpisaniu umowy 
z  Centrum Projektów Pol-
ska Cyfrowa oraz po wyło-
nieniu Wykonawcy odpo-
wiedzialnego za realizację 
zadania zgodnie z  Ustawą 
Prawo zamówień publicz-
nych. 

O  konieczności podpi-
sania umowy przekazania 
sprzętu oraz jego odbiorze 
będziemy Państwa informo-
wać telefonicznie.

Szczegółowe informacje 
dotyczące konkursu dostęp-
ne są na stronie interneto-
wej organizatora konkursu 
https://www.gov.pl/web/
cppc/wsparcie-ppgr

W obliczu bardzo trud-
nej sytuacji na ogarnię-
tej wojną Ukrainie bur-
mistrz Pakości Zygmunt 
Groń powołał Gminny 
Sztab Kryzysowy.

Od dnia 1 marca 2022 r. 
do odwołania w  godzi-
nach 7.00-21.00 w  Ośrod-
ku Kultury i  Turystyki 
w  Pakości przy ul. Świę-
tego Jana 12 uruchamia się 
Gminny Punkt Informacyj-
ny dla przybyłych do nas 
obywateli Ukrainy, w któ-
rym otrzymają niezbędną 
pomoc w  celu ułatwienia 
pobytu na terenie gminy 
Pakość. Osoby, które już 
dotarły na teren naszej 
gminy proszone są o zgło-
szenie swojej obecności.

Zapytania dotyczące spraw 
Uchodźców można kiero-
wać pod numery telefonów: 
52 3518 345 od godz.7.00 do 
21.00 oraz 534 568 621 od 
godz. 21.00 do 7.00.

Prosimy osoby, które 
przyjęły pod swój dach 

lub udostępniły miesz-
kania dla osób z  Ukrainy 
o  dostosowanie się do 
w/w procedur.

W Gminnym Punkcie In-
formacyjnym będzie moż-
liwość uzyskania wszelkich 
wyjaśnień odnośnie dal-
szych dróg postępowania. 
Osoby nie mające umówio-
nego miejsca pobytu otrzy-
mają zakwaterowanie oraz 
potrzebne środki, które są 
niezbędne do życia.

Jednocześnie informu-
jemy, że Gmina Pakość 
w ramach współpracy z o. 
Franciszkanami ma przy-
gotowanych 18 miejsc noc-
legowych w  tzw. "Domu 
Pielgrzyma" oraz dysponu-
je zgłoszeniami o  możli-
wości zamieszkania u osób 
prywatnych, które wyra-
ziły chęć przyjęcia Ukra-
ińców uciekających przed 
skutkami wojny. Liczba 
miejsc noclegowych może 
ulec zwiększeniu.

W  OKiT odbywa się 
również zbiórka darów 
rzeczowych.

Gminny Punkt 
dla obywateli Ukrainy

Gmina Pakość na liście wniosków Grantowych
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ROZRYWKA

od 4 do 10 marca

 poniedziałek, 7 marca

05.15  Przysięga (593) - serial
06.05  Elif (1155) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (38) - serial
09.40  Komisarz Alex (188) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (306) - serial
11.25  Kasta (221) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Ośmiornica w moim domu 
14.00  Elif (1156) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (594) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3955) - serial
18.20  Kasta (222) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (498) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr, Polska 

1993, reż. Olga Lipińska, wyk. 
Jan Nowicki, Jerzy Trela, Jan 
Peszek

22.55  Słowacja. W pościgu za 
sprawiedliwością - dokument

00.00  Milczenie owiec - film 
fabularny, USA 1991, reż. 
Jonathan Demme, wyk. Jodie 
Foster, Anthony Hopkins

02.10  Wyszłam za mąż, zaraz wra-
cam - film fabularny, Francja 
2012, reż. Pascal Chaumeil, 
wyk. Diane Kruger, Dany Boon

04.00  Drogi wolności (12) - serial
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1523) - serial
06.25  Rwanda 2020 - Polscy 

misjonarze w kraju tysiąca 
wzgórz (3, 4) - dokument

06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.45  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.25  Rodzinka.pl (221) - serial
11.55  Barwy szczęścia (2586) - serial
12.40  Koło fortuny - rozrywka
13.25  Stepowa miłość (28) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (123) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (29) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (64) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Stepowa miłość (29) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2586) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2587) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1376) 
20.55  M jak miłość (1643) - serial
21.55  Serca na sprzedaż (19) - serial
23.05  Imię róży (5) - serial
00.10  Piranie - film fabularny, 

Włochy 2019, reż. Claudio 
Giovannesi, wyk. Francesco Di 
Napoli, Viviana Aprea, Mattia 
Piano Del Balzo

02.15  O mnie się nie martw - serial
03.15  Zanim zasnę - film fabularny, 

Francja/Wielka Brytania/
Szwecja/USA 2014, reż. Rowan 
Joffe, wyk. Nicole Kidman, 
Colin Firth, Mark Strong

05.00  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (658) 

- serial
10.10  Malanowski i Partnerzy (659) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (962) - serial
11.40  Gliniarze (184) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1077) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1123) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (639) - serial
17.00  Gliniarze (648) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3380) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Osaczony (3) - serial
21.05  Osaczony (4) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(150) - rozrywka
23.10  Książę Persji: Piaski czasu 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Mike Newell, 
wyk. Jake Gyllenhaal, Gemma 
Arterton, Ben Kingsley

01.55  Zapłata 
- film fabularny, USA/Kanada 
2003, reż. John Woo, 
wyk. Ben Affleck, Aaron 
Eckhart, Uma Thurman

04.40  Disco gramy! (5399) 
- rozrywka

05.25  Telezakupy TV Okazje

05.15  Uwaga! - info
05.30  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.55  Akademia ogrodnika - info
06.05  Ukryta prawda (1161) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.45  Ukryta prawda (956) 

- serial
12.55  Tajemnice miłości - serial
14.00  Ukryta prawda (1162) 

- serial
15.05  Ukryta prawda (957) 

- serial
16.10  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.20  Ukryta prawda (1356) 

- serial
18.25  Bunt - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3384) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Skazani na Shawshank 

- film fabularny, USA 1994, 
reż. Frank Darabont, 
wyk. Tim Robbins, Morgan 
Freeman, Bob Gunton

00.20  Mayday 
- film fabularny, Polska 2020, 
reż. Sam Akina, 
wyk. Piotr Adamczyk, 
Adam Woronowicz, Anna 
Dereszowska

02.55  Co za tydzień - info
03.25  Grzesznica - serial
04.25  Noc magii - rozrywka

 niedziela, 6 marca

04.40  Klan (3952, 3953, 3954) - serial
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (190) 
06.50  Słowo na niedzielę - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.00  Weterynarze z sercem (124) 
09.30  Okrasa łamie przepisy - info
10.00  Dziewczyny ze Lwowa (33) 

- serial
10.50  Słowo na niedzielę - info
11.00  Transmisja mszy świętej 
11.50  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Życie według Świętego Jana 

Pawła II (10) - info
13.15  Ośmiornica w moim domu 

- dokument
14.15  Z pamięci - publicystyka
16.00  Sekretne życie kotów (13) 
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Ojciec Mateusz (343) - serial
18.30  Jaka to melodia? - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Stulecie Winnych (40) - serial
21.15  Zniewolona (71) - serial
22.20  Wyszłam za mąż, zaraz wra-

cam - film fabularny, Francja 
2012, reż. Pascal Chaumeil, 
wyk. Diane Kruger, Dany Boon

00.10  1917 - film fabularny, 
Wielka Brytania/USA/Indie/
Hiszpania/Kanada/Chiny 
2019, reż. Sam Mendes, wyk. 
George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong

02.20  Pod prąd - film fabularny, USA 
2009, reż. Peter Callahan

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

05.50  Barwy szczęścia (2585) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2586) - serial
07.00  M jak miłość (1642) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.00  Zacznij od nowa - info
11.40  The Voice Kids - rozrywka
12.45  The Voice Kids - rozrywka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 
16.15  Big Music Quiz - rozrywka
17.05  Lajk! - info
17.30  Rodzinka.pl (250) - serial
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Na sygnale (362) - serial
18.55  Na sygnale (363) - serial
19.25  Lepsza połowa (4) - serial
20.00  Kabaret. Super Show Dwójki 

- rozrywka
21.00  Postaw na milion 

- rozrywka
22.00  Strzelec 

- film fabularny, USA 2007, 
reż. Antoine Fuqua, 
wyk. Mark Wahlberg, Michael 
Peña, Danny Glover

00.15  Zanim zasnę 
- film fabularny, Francja/
Wielka Brytania/Szwecja/USA 
2014, reż. Rowan Joffe, 
wyk. Nicole Kidman, Colin 
Firth, Mark Strong

02.00  Ostatnia rodzina 
- film fabularny, Polska 2016, 
reż. Jan P. Matuszyński, 
wyk. Andrzej Seweryn, 
Dawid Ogrodnik, Aleksandra 
Konieczna

04.15  Czy ktoś mnie kocha w tym 
domu? - film fabularny, Polska 
1992, reż. Stanisław Jędryka, 
wyk. Małgorzata Pieczyńska, 
Jagoda Stach, Jan Frycz

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.55  Gdzie jest Dory 

- film fabularny, USA 2016, 
reż. Andrew Stanton, 
Angus MacLane, 
wyk. Ellen DeGeneres, Albert 
Brooks, Ed O’Neill

11.15  Król Lew 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/RPA 2019, 
reż. Jon Favreau, 
wyk. Chiwetel Ejiofor, John 
Oliver, James Earl Jones

13.40  Ninja Warrior Polska 
- rozrywka

15.40  Twoja twarz brzmi znajomo 
- rozrywka

17.40  Nasz nowy dom - rozrywka
18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie 

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo. Nowy skŁAD 

(98) - rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(149) - rozrywka
23.10  Gwiezdne wojny: 

Przebudzenie Mocy 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. J.J. Abrams, 
wyk. Harrison Ford, Mark 
Hamill, Carrie Fisher

02.10  Koszmar następnego lata 
- film fabularny, USA/Meksyk 
1998, reż. Danny Cannon, 
wyk. Jennifer Love Hewitt, 
Freddie Prinze jr., Brandy 
Norwood

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.05  Uwaga! - info
05.25  Ukryta prawda (875) - 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  Co za tydzień - info
12.00  Przez Atlantyk - rozrywka
13.00  Mask Singer - rozrywka
14.20  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
15.20  Studio Pucharu Świata 
15.45  Puchar Świata w Oslo 

- narciarstwo klasyczne, 
Norwegia 2022

16.55  Studio Pucharu Świata 
17.05  Puchar Świata w Oslo 

- narciarstwo klasyczne, 
Norwegia 2022

17.45  Studio Pucharu Świata 
18.25  Milionerzy - rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich (29) 
- magazyn, Polska 2022

19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.05  MasterChef Junior - rozrywka
21.40  Pajęczyna - serial
22.50  Godzilla II: Król potworów 

- film fabularny, USA/Japonia/
Meksyk/Tajwan 2019, 
reż. Michael Dougherty, wyk. 
Kyle Chandler, Vera Farmiga, 
Millie Bobby Brown

01.25  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii (938) - rozrywka
04.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 5 marca

05.10  Klan (3950, 3951) - serial
06.00  Magazyn Ekspresu Reporterów 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.40  Rok w ogrodzie - info
08.05  Rok w ogrodzie extra - info
08.20  Wojsko-polskie.pl (190) 
08.45  Pełnosprawni (439) 
09.15  Sprawa dla reportera 
10.20  Tropikalne wyspy świata (3) 
11.20  Sekretne życie kotów (10) 
12.20  Orle Skrzydło - film fabularny, 

Wielka Brytania/USA 1979, 
reż. Anthony Harvey

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Tajemnice miasteczka (27, 28) 

- serial
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Blondynka (99) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Komisarz Alex (204) - serial
21.35  1917 - film fabularny, 

Wielka Brytania/USA/Indie/
Hiszpania/Kanada/Chiny 
2019, reż. Sam Mendes, wyk. 
George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong

23.40  Replikanci - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania/Chiny/
Puerto Rico 2018, reż. Jeffrey 
Nachmanoff, wyk. Keanu 
Reeves, Alice Eve, Thomas 
Middleditch

01.35  Złów i wypuść - film fabularny, 
USA 2006, reż. Susannah 
Grant, wyk. Jennifer Garner, 
Timothy Olyphant, Sam Jaeger

03.35  Jaka to melodia?  - rozrywka
04.25  Z pamięci - publicystyka
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2582) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2583) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2584) - serial
07.00  M jak miłość (1641) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
12.10  Rodzinny ekspres - info
12.50  To był rok! - rozrywka
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2022 
16.15  Na dobre i na złe (837) - serial
17.15  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (114) - dokument
17.45  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion - rozrywka
19.25  Lepsza połowa (3) - serial
20.00  The Voice Kids - rozrywka
21.10  The Voice Kids - rozrywka
22.05  The Voice Kids - rozrywka
23.15  Hity wszech czasów (34) 

- muzyka, Polska 2022
00.20  Słodka zemsta 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Cheryl Hines, 
wyk. Meg Ryan, Timothy 
Hutton, Kristen Bell

01.55  Wszystkie drogi prowadzą 
do Rzymu 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/Włochy/Hiszpania/
USA/Szwecja 2015, 
reż. Ella Lemhagen, 
wyk. Sarah Jessica Parker, 
Raoul Bova, Rosie Day

03.40  Dotyk przeznaczenia 
- film fabularny, USA 2000, 
reż. Sam Raimi, 
wyk. Cate Blanchett, Giovanni 
Ribisi, Keanu Reeves

05.35  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.25  Opowieści z Narnii: Lew, 

czarownica i stara szafa 
- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2005

10.10  Ewa gotuje - info
10.45  Epoka lodowcowa 2 - Odwilż 

- film fabularny, USA 2006, 
reż. Carlos Saldanha

12.40  Bogaty dom - biedny dom 
(26) - dokument

13.45  Drwale i inne opowieści 
Bieszczadu (57) - dokument

14.15  Drwale i inne opowieści 
Bieszczadu (58) - dokument

14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (68) - dokument
16.15  Więzienie (69) - dokument
16.45  Więzienie (70) - dokument
17.15  Więzienie (71) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (275, 276) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Kowalscy kontra Kowalscy 

(21, 22) - serial
21.10  Kapitan Marvel 

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

23.55  Wojna światów 
- film fabularny, USA 2005, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Tom Cruise, Justin 
Chatwin, Dakota Fanning

02.35  Zakon - film fabularny, USA/
Aruba 2001, reż. Sheldon 
Lettich, wyk. Jean-Claude van 
Damme, Charlton Heston

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

05.20  Uwaga! - info
05.35  Ukryta prawda (874) - serial
06.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.30  Kobieta na krańcu świata 

- dokument, Polska 2021
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Na Wspólnej (3380) - serial
11.55  Na Wspólnej (3381) - serial
12.20  Na Wspólnej (3382) - serial
12.50  Na Wspólnej (3383) - serial
13.20  Bunt - serial
13.50  Bunt - serial
14.20  Bunt - serial
14.50  Bunt - serial
15.20  Bunt - serial
15.45  O!Lśnienia 2022 

-  nagrody kulturalne Onetu 
16.35  Studio Pucharu Świata 
17.00  Puchar Świata w Oslo 

- narciarstwo klasyczne, 
Norwegia 2022

18.00  Studio Pucharu Świata 
18.15  Puchar Świata w Oslo 

- narciarstwo klasyczne, 
Norwegia 2022

18.45  Studio Pucharu Świata 
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  Mask Singer - rozrywka
21.20  Mayday - film fabularny, 

Polska 2020, reż. Sam Akina, 
wyk. Piotr Adamczyk, Anna 
Dereszowska

23.45  Nieuchwytny cel 
- film fabularny, USA 1993, 
reż. John Woo, Billy Burton, 
wyk. Jean-Claude van Damme

01.50  Uwaga! (6689) - info
02.05  Noc magii (937) - rozrywka
03.30  Kto was tak urządził? 
04.05  Kto was tak urządził? 
4.35  Kto was tak urządził? 

 piątek, 4 marca

05.20  Przysięga (592) - serial
06.05  Elif (1154) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (37) - serial
09.35  Komisarz Alex (187) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (305) - serial
11.25  Kasta (220) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Na ratunek młodym 

szympansom (3) - dokument
14.00  Elif (1155) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (593) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3954) - serial
18.20  Kasta (221) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Ojciec Mateusz (343) - serial
21.25  Kulisy serialu „Na sygnale” 
21.35  Na sygnale (363) - serial
22.15  Zniewolona (69, 70) - serial
00.15  Profesjonalista - film fabularny, 

USA 2018, reż. Michael Caton-
-Jones, wyk. Ron Perlman, 
Famke Janssen

02.00  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(23) - serial

02.40  Ja wam pokażę! (2) - serial
03.30  Magazyn kryminalny 997 
04.10  Film dokumentalny 
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1522) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.20  Zacznij od nowa - info
11.55  Barwy szczęścia (2585) - serial
12.40  Koło fortuny - rozrywka
13.25  Koło fortuny - rozrywka
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (122) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (28) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (63) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  TVP Info - wydanie specjalne 
19.35  Barwy szczęścia (2585) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2586) - serial
20.40  Solidarni z Ukrainą - muzyka
21.35  Solidarni z Ukrainą 

- dokument, Polska 2022
22.35  Solidarni z Ukrainą 

- dokument, Polska 2022
23.10  Wszystkie drogi prowadzą do 

Rzymu - film fabularny, Wielka 
Brytania/Włochy/Hiszpania/
USA/Szwecja 2015, reż. Ella 
Lemhagen, wyk. Sarah Jessica 
Parker, Raoul Bova, Rosie Day

00.55  Strzelec 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Antoine Fuqua, wyk. Mark 
Wahlberg,  Danny Glover

03.00  Słodka zemsta 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Cheryl Hines, 
wyk. Meg Ryan, Timothy 
Hutton, Kristen Bell

04.20  Rodzinka.pl (159) - serial
04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (656) 

- serial
10.10  Malanowski i Partnerzy (657) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (961) - serial
11.40  Gliniarze (183) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1076) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1122) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (638) - serial
17.00  Gliniarze (647) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3379) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2022
19.55  Pogoda
20.05  Twoja twarz brzmi znajomo 

(156) - rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(148) - rozrywka
23.15  Spider-Man: Homecoming 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. Jon Watts, 
wyk. Tom Holland, Michael 
Keaton, Jon Favreau

02.10  Karate Kid 
- film fabularny, USA 1984, 
reż. John G. Avildsen, wyk. 
Ralph Macchio, Pat Morita, 
Elisabeth Shue

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1160) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN - info
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (955) - serial
12.55  Tajemnice miłości - serial
14.00  Ukryta prawda (1161) - serial
15.00  Kobieta na krańcu świata 

- dokument, Polska 2021
15.35  Studio Pucharu Świata 
16.00  Skoki narciarskie: 

Puchar Świata w Oslo 
- narciarstwo klasyczne, 
Norwegia 2022

17.10  Studio Pucharu Świata 
17.20  Skoki narciarskie: 

Puchar Świata w Oslo 
- narciarstwo klasyczne, 
Norwegia 2022

17.50  Studio Pucharu Świata 
18.25  Bunt - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich (28) 
- magazyn, Polska 2022

19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.05  Godzilla II: Król potworów 

- film fabularny, USA/Japonia/
Meksyk/Tajwan 2019, 
reż. Michael Dougherty, 
wyk. Kyle Chandler, Vera 
Farmiga, Millie Bobby Brown

22.55  Van Helsing - film fabularny, 
USA/Czechy/Rumunia 2004, 
reż. Stephen Sommers, 
wyk. Hugh Jackman, Kate 
Beckinsale, Richard Roxburgh

01.35  Kuba Wojewódzki - talk show
02.45  Uwaga! - info
03.05  Noc magii - rozrywka
04.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.20  Przysięga (596) - serial
06.10  Elif (1158) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (41) - serial
09.40  Komisarz Alex (193) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (309) - serial
11.25  Kasta (223) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  To się opłaca - info
12.50  Dzikie metropolie (3) 
14.00  Elif (1159) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (597) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3957) - serial
18.20  Kasta (224) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (501) - serial
21.00  Na sygnale (364) - serial
21.35  Sprawa dla reportera 
22.35  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.15  Magazyn kryminalny 997 
00.10  Magazyn Ekspresu Reporterów 
01.10  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat
01.55  Nowa (12) - serial
02.50  Ocaleni - talk show
03.50  Sprawa dla reportera 
04.40  Magazyn śledczy Anity Gargas 
05.05  Przerwa w nadawaniu

05.25  M jak miłość (1526) - serial
06.20  Zacznij od nowa - info
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.20  Kościół Chrześcijan Baptystów 

w Polsce - dokument
11.55  Barwy szczęścia (2589) 

- serial
12.40  Koło fortuny - rozrywka
13.25  Stepowa miłość (31) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (126) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (32) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (67) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Stepowa miłość (32) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2589) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2590) - serial
20.40  Ojciec Mateusz - kulisy serialu 

(14) 
20.55  Ojciec Mateusz (343) - serial
21.55  Serca na sprzedaż (21) - serial
23.05  Imię róży (7) - serial
00.10  Ukojenie 

- film fabularny, USA 2015, 
reż. Afonso Poyart, 
wyk. Anthony Hopkins, 
Jeffrey Dean Morgan, Abbie 
Cornish

02.05  Olivia (3) - serial
03.55  Gomorra (2) - serial
05.00  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (664) 

- serial
10.10  Malanowski i Partnerzy (665) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (965) - serial
11.40  Gliniarze (187) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1080)

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1126) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (642) 

- serial
17.00  Gliniarze (651) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3383) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom - rozrywka
21.05  Przyjaciółki (220) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(153) - rozrywka
23.10  Terminal 

- film fabularny, USA 2004, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Tom Hanks, Catherine 
Zeta-Jones, Stanley Tucci

02.05  La Bamba 
- film fabularny, USA 1987, 
reż. Luis Valdez, 
wyk. Lou Diamond Phillips, 
Esai Morales, Rosanna Desoto

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1164) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1358) - serial
12.55  Tajemnice miłości - serial
14.00  Ukryta prawda (1165) - serial
15.05  Ukryta prawda (960) - serial
16.10  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.20  Ukryta prawda (1359) - serial
18.25  Bunt - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3387) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.40  Bridget Jones: 

W pogoni za rozumem 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/Francja/Niemcy/
Irlandia/USA 2004, reż. Beeban 
Kidron, wyk. Renée Zellweger, 
Hugh Grant, Colin Firth

00.50  Mayday 
- film fabularny, Polska 2020, 
reż. Sam Akina, wyk. Piotr 
Adamczyk, Adam Woronowicz, 
Anna Dereszowska

03.15  Uwaga! - info
03.35  Noc magii - rozrywka
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.20  Przysięga (595) - serial
06.05  Elif (1157) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (40) - serial
09.40  Komisarz Alex (190) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (308) - serial
11.25  Kasta (203) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Dzikie metropolie (2) 
14.00  Elif (1158) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (596) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3956) - serial
18.20  Kasta (223) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (500) - serial
20.55  Liga Mistrzów UEFA - piłka 

nożna, Hiszpania 2022
22.00  Liga Mistrzów UEFA - piłka 

nożna, Hiszpania 2022
23.10  Łukasiewicz - nafciarz, 

romantyk - film telewizyjny
00.20  Zabójcze urodziny - film 

telewizyjny, USA 2020, reż. 
Jake Helgren, wyk. Lindsey 
McKeon, Katrina Begin

02.00  1920. Wojna i miłość (6) - serial
03.00  Zaginiona (1) - serial
04.00  Wojsko-polskie.pl (190) 
04.25  Notacje (1028) - dokument
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.30  M jak miłość (1525) - serial
06.25  Pożyteczni.pl - info
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.25  Rodzinka.pl (223) - serial
11.55  Barwy szczęścia (2588) - serial
12.40  Koło fortuny - rozrywka
13.25  Stepowa miłość (30) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (125) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (31) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (66) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Stepowa miłość (31) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2588) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2589) - serial
20.35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (182) 
20.50  Na dobre i na złe (838) - serial
21.55  Serca na sprzedaż (20) - serial
23.05  Imię róży (6) - serial
00.10  Zainwestuj w miłość 

- film fabularny, USA 2019, 
reż. Tim Cruz, wyk. Anna 
Hutchison, Charlene Tilton, 
Rocky Myers

01.45  Trzy dni Kondora (5) - serial
02.45  Miejsca kultu na świecie (1) 

- dokument
03.50  Za marzenia - serial
04.45  Rodzinka.pl - serial
05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (662) 

- serial
10.10  Malanowski i Partnerzy (663) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (964) - serial
11.40  Gliniarze (186) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1079) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1125) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (641) - serial
17.00  Gliniarze (650) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3382) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Mecenas Porada (2) - serial
21.05  Komisarz mama (20) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(152) - rozrywka
23.10  Baby Driver 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2017, reż. Edgar 
Wright, wyk. Ansel Elgort, 
Kevin Spacey, Lily James

01.50  Nic nie widziałem,
nic nie słyszałem 
- film fabularny, USA 1989, 
reż. Arthur Hiller, wyk. Gene 
Wilder, Richard Pryor, Joan 
Severance

04.00  Świat według Kiepskich (118) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1163) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1357) 

- serial
12.55  Tajemnice miłości - serial
14.00  Ukryta prawda (1164) 

- serial
15.05  Ukryta prawda (959) - serial
16.10  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.20  Ukryta prawda (1358) - serial
18.25  Bunt - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3386) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Przez Atlantyk - rozrywka
22.40  Mroczny zakątek 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Francja 2015, 
reż. Gilles Paquet-Brenner, 
wyk. Charlize Theron, Sterling 
Jerins, Nicholas Hoult

00.55  Superwizjer - info
01.30  Grzesznica - serial
02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
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05.15  Przysięga (594) - serial
06.05  Elif (1156) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (39) - serial
09.40  Komisarz Alex (189) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (307) - serial
11.25  Kasta (222) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Dzikie metropolie (1) 

- dokument
14.00  Elif (1157) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (595) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Za zdrowie Pań! - Specjalny 

koncert życzeń z okazji Dnia 
Kobiet - muzyka, Polska 2022

18.50  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (499) - serial
21.00  Tacy byliśmy (1) - dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (198) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.25  Bitwa o Anglię 

- film fabularny, Wielka 
Brytania 1969, reż. Guy 
Hamilton, wyk. Laurence 
Olivier, Trevor Howard, 
Michael Caine

02.45  Przystań (6) - serial
03.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.35  Notacje (1022) - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.35  M jak miłość (1524) - serial
06.25  Samodzielni, twórczy, otwarci 

- dokument
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.25  Rodzinka.pl (222) - serial
11.55  Barwy szczęścia (2587) - serial
12.40  Koło fortuny - rozrywka
13.25  Stepowa miłość (29) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (124) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (30) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (65) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Stepowa miłość (30) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2587) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2588) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1377) 
20.55  M jak miłość (1644) - serial
21.40  Za zdrowie Pań! - Specjalny 

koncert życzeń z okazji Dnia 
Kobiet - muzyka, Polska 2022

23.40  Ziemia 
- dokument, Polska 2020

00.45  Mąż swojej żony 
- film fabularny, Polska 1961, 
reż. Stanisław Bareja, wyk. 
Bronisław Pawlik, Aleksandra 
Zawieruszanka, Mieczysław 
Czechowicz

02.30  Piranie 
- film fabularny, Włochy 2019, 
reż. Claudio Giovannesi, wyk. 
Francesco Di Napoli, Viviana 
Aprea, Mattia Piano Del Balzo

04.25  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (660) 

- serial
10.10  Malanowski i Partnerzy (661) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (963) - serial
11.40  Gliniarze (185) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1078) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1124) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (640) - serial
17.00  Gliniarze (649) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3381) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska (30) 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(151) - rozrywka
23.10  Wojna światów 

- film fabularny, USA 2005, 
reż. Steven Spielberg, wyk. 
Tom Cruise, Justin Chatwin, 
Dakota Fanning

01.55  Obsesja zazdrości 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. Sam Miller, wyk. Idris Elba, 
Leslie Bibb, Taraji P. Henson

03.35  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! (5400) 
- rozrywka

05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1162) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1356) 

- serial
12.55  Tajemnice miłości - serial
14.00  Ukryta prawda (1163) 

- serial
15.05  Ukryta prawda (958) 

- serial
16.10  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.20  Ukryta prawda (1357) 

- serial
18.25  Bunt - serial
19.00  Fakty
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3385) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
22.40  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2021
23.40  Superwizjer - info
00.15  Pajęczyna - serial
01.20  Porwani - serial
02.20  Uwaga! - info
02.40  Noc magii - rozrywka
04.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.40  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.05  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

FILM SENSACYJNY 12

Kapitan Marvel
CAPTAIN MARVEL, USA/AUSTRALIA 2019

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

CZAS TRWANIA: 123 MINUT

REŻYSERIA: ANNA BODEN, RYAN FLECK

6
OCENA

REDAKCJI

FILM SF 12

Spider-Man: 
Homecoming
SPIDER-MAN: HOMECOMING, USA 2017

Po przygodzie z Avengersami Peter 
Parker stara się na nowo przywyknąć 
do codzienności. Pewnego dnia w jego 
życiu pojawia się groźny Vulture. Peter 
musi działać, aby nie stracić wszystkiego, 
co kocha.

CZAS TRWANIA: 133 MINUT

REŻYSERIA: JON WATTS

6
OCENA

REDAKCJI

FILM SENSACYJNY 16

Strzelec
SHOOTER, USA 2007

Rozczarowany systemem i ukrywający 
się w głuszy były najlepszy snajper 
wojskowy zostaje poproszony 
o ochronę prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, którego życie ma być 
zagrożone.

CZAS TRWANIA: 124 MINUT

REŻYSERIA: ANTOINE FUQUA

8
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 06.04.2022

22:00 
SOBOTA 05.04.2022

21:10 
PIĄTEK 04.03.2022

23:15 
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Z POWIATU

21 lutego na drodze leśnej 
w pobliżu Rejny można było 
spotkać sznur zaparkowa-
nych na poboczu samocho-
dów i żywo dyskutujących 
o czymś ludzi. Lokalni pasjo-
naci tematu spotkali się z wła-
dzami Leśnictw Rejna i Bal-
czewo, a także Nadleśnictwa 
Gniewkowo. Spotkanie stało 
się zaczynem działań związa-
nych ze zlokalizowanymi w le-
sie dużymi grobowcami me-
galitycznymi sprzed 5500 lat. 

W czasach przed wielkim kryzy-
sem wojennym, na przełomie lat 
dwudziestych i trzydziestych XX 
wieku, rozpalono w Inowrocła-
wiu wyobraźnię archeologiczną. 
Stało się to za sprawą wybitnego 
archeologa, który rozpoczął wy-
kopaliska tuż obok nieodległego 
lasu. Większość efektów ówcze-
snej przygody badawczej zabrała 
wojna. Dziś pojawia się szansa 
na powrót do tamtych wyda-
rzeń, bo znaleziono właśnie coś 
bardzo cennego... 

Minęło dziewięćdziesiąt lat 
od kiedy sensacje wzbudziły ba-
dania archeologiczne w Modlibo-
rzycach. Natychmiast na miejscu 
pojawił się wraz z małżonką ów-
czesny prezydent Inowrocławia 
Apolinary Jankowski. Magne-
tyczne były zarówno odkrycia jak 
i sylwetka wybitnego naukowca, 
człowieka renesansu – profesora 
Zygmunta Zakrzewskiego. 

Podwalina muzealnych zbiorów 
Efekty cennych wykopalisk pro-
fesora Zakrzewskiego stały się 
podwaliną muzealnych zbiorów 
dzisiejszego Muzeum im. Jana 
Kasprowicza. Można by rzec, że 
od prac archeologicznych w Mo-
dliborzycach (w lipcu 1931 i listo-
padzie 1932 roku) zaczęło się zbie-
ranie i dokumentowanie śladów 
najdawniejszych kultur w tym re-
gionie Polski. Ziemia we wsi 
nad Kanałem Parchańskim oka-
zała się wielokulturową skarb-
nicą – znaleziono tam ślady spo-
łeczności rozwijających się 
od epoki kamiennej, przez czas 

wpływów rzymskich aż do śre-
dniowiecza. Zakrzewski skrupu-
latnie notował informaje o odkry-
ciach, także szkicował artefakty. 
Zachował się notatnik. Jest to 
właściwie jeden z niewielu śla-
dów jego pracy – resztę arcycen-
nych znalezisk być może wywie-
ziono w głąb III Rzeszy. Arche-
olog sporządził opisy prawie 
dziewięćdziesięciu odkrytych 
grobów! Ziemia między Modlibo-
rzycami a Wonorzem okazała się 
pradziejowym cmentarzyskiem, 
głównie przechowującym ciało-
palne groby popielnicowe. 

Użycie nowych technologii 
pozwoliło teraz wrócić w to miej-
sce, a ziemia ujawniła kolejne fa-
scynujące sepulkralne konstruk-
cje, kilka tysięcy lat starsze niż te 
odkryte przez Zakrzewskiego. 

Trafiłem na te obiekty, 
dzięki współpracy z archeolo-
giem Tomaszem Wiktorzakiem 
ze Słupska – przede wszystkim 
dzięki jego przypuszczeniom 
na precyzyjnie opracowanych 
skanach lidarowych terenu. By-
łem kilkakrotnie na miejscu 
z georadarem w ręku, obiekty 
doskonale widać, mimo iż mają 
prawdopodobnie grubo ponad 
pięć tysięcy lat. Z parkingu le-
śnego w Balczewie do interesu-
jącego nas miejsca jest pięć kilo-
metrów, to doskonała trasa bie-
gowa lub spacerowa. 

Z czym zatem mamy do czy-
nienia? W lesie ukrywają się gro-
bowce megalityczne – to monu-
mentalne nasypy w kształcie tra-
pezu, niegdyś otoczone wieloto-
nowymi głazami; w środku naj-
pewniej znajdował się kiedyś 
drewaniany dom kultowy, tuż 
za nim umieszczono zmarłego. 
Grobowce są ułożone na linii 
E (wejście, czoło grobowca) – 
W (zwężający się „ogon”). Dwa 
z nich widać bardzo dobrze, ko-
lejne dwa zaznaczają się w tere-
nie dość delikatnie, skany terenu 
zdradzają zaś, że mogło ich być 
znacznie więcej. Budowle mają 
długość około 75 metrów (w 
chwili obecnej) i szerokości 
u czoła (czyli przy wejściu do gro-

bowca) 15 metrów. Dużym zasko-
czeniem jest geometria kom-
pleksu – grobowce tworzą kształt 
wachlarza, rozety – układają się 
promieniście (por. szkic). Po-
dobny układ neolitycznych gro-
bowców znaleziono w miejsco-
wości Sobota w Wielkopolsce. Je-
den z grobowców w Modliborzy-
cach oddalony jest od rozeto-
wego układu około stu metrów 
i leży nad dawnym dużym i głę-
bokim stawem. Kim był zmarły, 
skoro zasłużył na taką budowlę, 
własną „piramidę”? Zapewne 
kimś ważnym dla społeczności – 
jej władcą, naczelnikiem, szama-
nem. Możliwe, że w całym kom-
pleksie pochowano przedstawi-
cieli jednego rodu. 

Wiele pytań 
Powstają pytania: jak to się stało, 
że grobowce przetrwały, mimo iż 
wybudowano je 3500 lat 
przed narodzeniem Chrystusa 
i czy profesor Zakrzewski o nich 
wiedział? Odpowiedź na pierw-
sze pytanie jest prosta. Zachował 
je las, a nie były rozpoznane, po-
nieważ dopiero od kilkunastu lat 
istnieje technologia skanująca, 
pozwalająca je rozpoznawać 
w ukształowaniu terenu. Innymi 
słowy, wiele osób po nich cho-
dziło, myśląc, że to wzniesienia 
jakich w lesie wiele. Co do badań 
profesora Zakrzewskiego: nie 
wspomina o megalitach w swych 
notatkach, a zdjęcia z wykopalisk 
w latach trzydziestych pokazują 
tereny na polu, poza lasem. Moż-
liwe, że temat tego rodzaju kon-
strukcji nie był mu jednak obcy, 
bowiem w latach trzydziestych 
swoje badania prowadzi już prof. 
Konrad Jażdżewski – odkrywca 
najsłynniejszych grobowców ku-
jawskich w Wietrzychowicach. 
Kto wie? Może Zygmunt Za-
krzewski rozmawiał z Jażdżew-
skim o spektakularnych odkry-
ciach w pobliżu Izbicy Kujaw-
skiej, nie wiedząc, że las, na który 
patrzył w Modliborzycach prze-
chowuje takie same cuda histo-
rii? Swoją drogą, nie jest pewne, 
jak wyglądał las 90 lat temu. 

Z tego, co udało się dowiedzieć 
od leśników, wiadomo że nasa-
dzenia w pobliżu są dość młode 
– większość drzew ma około pół 
wieku. Wcześniej były to grunty 
rolne, ale przed nimi również rósł 
tu las. Jest też sporo dębów, które 
z pewnością mają lat kilkaset.   

Warto odkrycie wpisać 
w szerszy kontekst. W ostatnich 
kilku latach ilość znalezionych 
kontrukcji tego typu jest bardzo 
duża. W samym powiecie ino-
wrocławskim jest ich około dwu-
dziestu – w Łącku, w Łojewie, 
w Mietlicy, teraz w Modliborzy-
cach. Oprócz megalitów w Łoje-
wie (w ramach projektu eduka-
cyjnego „Trapezy i łzy” nagrano 
film), pozostałe zostały zacho-
wane dzięki temu, że są w lesie. 
Trzeba też dodać spaktakularny 
kompleks grobowców megali-
tycznych tuż za granicą powiatu 
- w lesie w Miradzu. Jest ich tam 
– w dość bliskiej odległości 
od siebie około trzydziestu (naj-
większe zgromadzenie w Polsce) 
i układają się w bardzo ciekawe 
konstrukty przestrzenne, two-
rząc coś w rodzaju megalitycz-

nego miasta. Innymi słowy – 
tylko wokół Inowrocławia zna-
leźć można blisko pięćdziesiąt 
grobowców z epoki kamienia! 
Drugie tyle – na terenie Kujaw 
Wschodnich. Kolejne w Wielko-
polsce. Bardzo dużo jest ich 
na Pomorzu (np. Dolina Łu-
pawy). Wniosek? Ludność tzw. 
kultury pucharów lejkowatych (i 
późniejsza - kultury amfor kuli-
stych, tworząca podobne groby) 
– była niezwykle prężnie działa-
jącą cywilizacją. Jeżeli tytanicz-
nym wysiłkiem wznosili pewnie 
tysiące takich obiektów, musiała 
ich spajać jakaś symboliczna mo-
tywacja – religia? System wła-
dzy? Kult wybitnych jednostek? 
Silna tradycja i przywiązanie 
do historii? Pikanterii dodaje 
fakt, że na ogół w pobliżu miejsc, 
gdzie znajdowane są megality, 
znaleźć można także groby in-
nego typu, młodsze – od epoki 
brązu, do średniowiecza. Bywa 
też odwrotnie, grobowce mega-
lityczne powstawały blisko 
wcześniej istniejących śladów 
kultur sięgających 6 i 7 tysięcy lat 
wstecz – chodzi o ślady po dłu-

gich domach lub o koliste kon-
strukcje zwane rondelami. 
W Modliborzycach cmenatrzy-
sko także funkcjonowało przez 
wiele tysiącleci. 

Inicjatorem spotkania był dr 
Łukasz Oliwkowski, który prze-
kazał wcześniej informację 
i skany władzom leśnictwa. 
W Modliborzycach w poniedzia-
łęk była również Nina Jarzęcka – 
archeolog z mocno zaangażowa-
nego w temat Muzeum im. Jana 
Kasprowicza. Z władz leśnictwa 
obecni byli: Włodzimierz Pamfil 
– Zastępca Nadleśniczego, Jakub 
Cichocki – Specjalista Służby Le-
śnej, Piotr Rydzkowski – Leśni-
czy Leśnictwa Rejna, Artur Fe-
liksiak – Leśniczy Leśnictwa Bal-
czewo. Ważny jest fakt, że usta-
lono formy dalszych działań za-
równo formalnych jak i popula-
ryzatorsko-edukacyjnych. 
Z pewnością stanie tu tablica in-
formacyjna.  

20 marca planowany jest 
spacer do obiektów. Zaintereso-
wani proszeni są o kontakt z Łu-
kaszem Oliwkowskim.                 
ŁUKASZ OLIWKOWSKI                                    

PRASTARE KONSTRUKCJE W LESIE BALCZEWSKIM!
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Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu 
Inowrocławskiego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja następujących budynków 
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Inowrocławski: budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Konopnickiej w Inowrocławiu oraz budynek Zespołu Szkół im. Kazimierza 
Wielkiego w Kruszwicy.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej 
w Inowrocławiu zrealizowano w 2021 r. następujące prace:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych „nowej szkoły”,
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych łącznika,
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie,
4. Ocieplenie stropu zewnętrznego nad przejazdem,
5. Ocieplenie stropodachu wentylowanego,
6. Montaż pompy cyrkulacyjnej i automatyki umożliwiającej 

programowanie czasów pracy instalacji cyrkulacji cieplnej wody 
użytkowej,

7. Modernizacja układu podmieszania pompowego oraz zamontowanie 
ciepłomierza i niezbędne roboty towarzyszące.

Obecnie trwają prace w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego 
w Kruszwicy, obejmujące:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły segment „A”,
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie w segmencie ”A”,
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły segment „B”,
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych łącznika i zaplecza sali gimnastycznej,
5. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w gruncie w segmencie „A”,
6. Ocieplenie stropu zewnętrznego nad przejazdem,

8. Wymiana okien na sali gimnastycznej na okna o współczynniku 
,

9. Wymiana luksferów na okna o współczynniku przenikania ciepła 

11. Montaż pompy cyrkulacyjnej i automatyki umożliwiającej programowanie czasów pracy instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej,
12. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i niezbędne roboty towarzyszące.

W ramach projektu obok robót budowlanych zaplanowano działania informacyjno-promocyjne poświęcone realizacji projektu.

Okres realizacji: od 12 listopada 2019 r. do 31 marca 2022 r.
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową: 3 183 111,98 zł. 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych zgodnie z umową: 3 138 099,09 zł.

Dofinansowanie UE (EFRR) zgodnie z umową: 2 567 011,64 zł. 

Wkład własny Beneficjenta – Powiatu Inowrocławskiego (18,20% ) zgodnie z umową: 571 087,45 zł.

Starosta Inowrocławski  
Wiesława Pawłowska

informuje, że
Powiat Inowrocławski realizuje projekt pn. 

 „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych  
na terenie Powiatu Inowrocławskiego – II etap”.
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23 lutego strażnicy rybaccy, 
którzy patrolowali jezioro Go-
pło zauważyli na jednym z po-
bliskich pól jakieś podejrzane 
wykopy. Powiadomili natych-
miast kruszwickich policjan-
tów, którzy pojechali w to miej-
sce, by dokładnie sprawdzić co 
się tam dzieje. 

- Mundurowi faktycznie 
potwierdzili na polu obecność 
jakiegoś mężczyzny, który był 
zajęty kopaniem rowu. Gdy 
tylko podjechali bliżej, na ich 
widok mężczyzna zaczął ucie-
kać. Rozpoczął się za nim po-
ścig zakończony zatrzymaniem 
- mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu.  

- Podczas działań na miej-
scu policjanci ustalili, że męż-

czyzna wykopał pokaźny rów 
i dostał się do żeliwnych rur 
od nieużytkowanego wodo-
ciągu. Rury te potłukł i żeliwo 
przygotował sobie do wywie-
zienia. Swoim zachowaniem 

spowodował odzysk 1 380 kg 
żeliwa wartego ponad 800 zł 
na szkodę jednej z kruszwic-
kich firm - dodaje asp. szt. Iza-
bella Drobniecka. Zebrane prze-
ciwko mężczyźnie dowody 

skutkowały tym, że 24 lutego 
34-latek usłyszał zarzut kra-
dzieży. Grozi mu kara do pięciu 
lat więzienia. Odzyskane że-
liwo wróciło do właściciela.                                                             
(DM)                                                           

W NOCY NA POLU WYKOPYWAŁ 
RURY WODOCIĄGOWE

Kruszwiccy policjanci zatrzy-
mali i postawili zarzut kra-
dzieży żeliwa 34-letniemu 
mieszkańcowi Kruszwicy. 
W nocy na polu w Łagiewni-
kach wykopywał rury wodo-
ciągowe, z których pozyski-
wał asortyment na złom.
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SZYBKO NIE POJEŹDZI
Kierowanie pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości jest prze-
stępstwem, za które grozi 
kara do dwóch lat pozba-
wienia wolności. Kierowca 
opla narobił sobie proble-
mów, bo właśnie w taki spo-
sób złamał prawo. 

24 lutego zarzut popełnienia 
przestępstwa drogowego usły-
szał zatrzymany w minioną 
środę 57-letni mieszkaniec 
gminy Kruszwica. Policyjny pa-
trol wówczas uzyskał informa-
cję, że kierujący oplem, który 
jedzie przez Szarlej może być 
pod wpływem alkoholu. 

- Mundurowi zatrzymali 
taki samochód do kontroli 

i sprawdzili stan trzeźwości kie-
rowcy. 57-letni mężczyzna miał 
ponad półtora promila alko-
holu w organizmie. Patrol za-
trzymał jego prawo jazdy, a na-
stępnie pojazd kierowcy poli-
cjanci przekazali wskazanej 
przez niego osobie - informuje 
asp. szt. Izabella Drobniecka 
z KPP w Inowrocławiu.  

Zarzut, który usłyszał na-
stępnego dnia to kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści. Pomysł wypicia alkoholu, 
a potem jazda samochodem 
okazały się dla niego zgubne. 
Musi teraz liczyć się nawet 
z karą „odsiadki” oraz tym, że 
sąd na kilka lat zabroni mu 
wsiadać za kierownicę.          (DM)                                                                                       

POCIĄŁ OSIEM OPON
Kryminalni z Inowrocławia 
wyjaśniali sprawę uszkodzeń 
opon w pojazdach na Osiedlu 
Nowym.  

21 lutego zarzuty uszkodzenia 
mienia usłyszał zatrzymany 
tego samego dnia 27-letni 
mieszkaniec Osiedla Nowego 
w Inowrocławiu.  

Zgromadzony przeciwko 
niemu materiał dowodowy 
wskazał na to, że ma on zwią-
zek z przestępstwem, którego 
dopuścił się 29 i 30 stycznia. 

Wówczas to do inowro-
cławskiej policji napłynęło 
zgłoszenie o przecięciu ośmiu 
opon przy dwóch samocho-
dach - VW Golf i Dacia. 

- Policjanci bardzo sze-
roko działali przy tej sprawie 
zbierając z różnych źródeł in-
formacje. Przeglądali również 
sklepowy monitoring. W wy-

typowaniu sprawcy pomogło 
doświadczenie i wiedza dziel-
nicowego. Następnie sprawy 
potoczyły się bardzo szybko, 
bo na podstawie jego informa-
cji kryminalni namierzyli i za-
trzymali podejrzewanego 
o przestępstwa 27-letniego 
mężczyznę - mówi asp. szt. 
Izabella Drobniecka z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.  

Zebrane przeciwko niemu 
dowody skutkowały tym, że 
jeszcze tego samego dnia, 
w którym był zatrzymany usły-
szał zarzut uszkodzenia mie-
nia. Przyznał się do wandali-
zmu i został doprowadzony 
do oskarżyciela.  

Decyzją prokuratora 
do czasu rozprawy został ob-
jęty policyjnym dozorem. 
Grozi mu teraz kara do pięciu 
lat więzienia.                                      (DM)                                                              
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MIELI 
MARIHUANĘ 
W KIESZENI

Za posiadanie zabronionych 
środków odpowie trzech 
mieszkańców Gniewkowa. 
Policyjny patrol skontrolo-
wał całą trójkę i to co mają 
przy sobie. Mundurowi ujaw-
nili marihuanę 

23 lutego gniewkowscy poli-
cjanci uzyskali informację o kon-
kretnym mężczyźnie, który jeź-
dzi po mieście audi i ma być uwi-
kłany w proceder narkotykowy. 
Patrol namierzył zaparkowany 
na jednej z ulic Gniewkowa taki 
samochód. Stało przy nim 
trzech młodych mężczyzn. 

Policjanci podjęli wobec 
nich interwencję i skontrolo-
wali to, czy nie mają zabronio-
nych środków. Zarówno 19-
letni właściciel pojazdu oraz 
dwaj jego koledzy w wieku 20 
lat mieli w kieszeniach wo-
reczki z suszem roślinnym.  

Badanie testerem wyka-
zało, że to marihuana. Naj-
młodszy z nich miał także 
przy sobie szklaną lufkę i mły-
nek do rozdrabniania suszu.  

Cała trójka usłyszała już 
zarzuty posiadania narkoty-
ków. Ustawa o przeciwdziała-
niu narkomani przewiduje 
za takie przestępstwo karę 
do trzech lat więzienia.          (DM)                                                                                

W styczniu doszło na terenie po-
wiatu inowrocławskiego do 8 
 wypadków drogowych, w któ-
rych zginęła 1 osoba, a 9 zostało 
rannych: Inowrocław i gmina (5 
wypadków), Kruszwica (1 wypa-
dek), Pakość (1 wypadek), Dą-
browa Biskupia (1 wypadek). 

Analizując wypadki we-
dług dni tygodnia, we wtorek 
doszło do 3 wypadków, podob-
nie jak i w piątek. Do wszystkich 
odnotowanych w styczniu wy-
padków doszło z winy kierują-
cego, a przyczynami było: nie-
dostosowanie prędkości do wa-
runków ruchu – 3, nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu 
na przejściu dla pieszych – 2, 
nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu – 2, niestosowanie się 
do sygnalizacji świetlnej – 1.  

Jeśli chodzi o Inowrocław 
i gminę do wypadków doszło: 
Al. Niepodległości, Al. 800 Lecia 
Inowrocławia, ul. Toruńska, ul. 
Długa oraz na terenie Strzem-
kowa. Pozostałe zdarzenia były 
w Pakości na ul. Krzyżanowskiej, 
Kruszwicy na ul. Poznańskiej 

i Dąbrowie Biskupiej na ul. Dłu-
giej. W styczniu policja odnoto-
wała 142 kolizje drogowe: Ino-
wrocław i gmina (88), Pakość 
i gmina (11), Kruszwica i gmina 
(20), Janikowo i gmina (5), 
Gniewkowo i gmina (9), Złotniki 
i gmina (4), Rojewo i gmina (1), 
Dąbrowa i gmina (4). Analizując 
ilość zdarzeń według dni tygo-
dnia do : 26 doszło w piątek,  
24 w poniedziałek i 21 w czwar-
tek. W terenie zabudowanym  
było 110 kolizji i 32 w terenie nie-
zabudowanym. 

Przyczyny kolizji: nieustą-
pienie pierwszeństwa prze-
jazdu – 33, niezachowanie bez-
piecznej odległości między po-
jazdami – 21, niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu 

– 15, nieprawidłowe cofanie – 
15, nieprawidłowe omijanie – 
10, obiekt, zwierzę na drodze – 
9, nieprawidłowy stan jezdni - 
9, nieprawidłowe wymijanie – 
5, nieprawidłowa zmiana pasa 
ruchu – 5, nieprawidłowe wy-
przedzanie – 3, nieprawidłowe 
skręcanie – 3, inne przyczyny-
14. W Inowrocławiu najwięcej 
kolizji miało miejsce na ul. Woj-
ska Polskiego (14), ul. Św. Du-
cha (8), Al. Niepodległości (6), 
ul. Jacewskiej (5). 

Policja apeluje o bez-
względne przestrzeganie ko-
deksu drogowego i zapewnia, że 
policjanci każdego dnia prowa-
dza działania i kontrole na dro-
gach, by poprawić bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu.       (DM)                            

Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego na bieżąco anali-
zują zdarzenia drogowe. 
Wszystko po to, by mieć wiedzę 
o ich przyczynach i miejscach, 
w których do nich dochodziło. 
Od tego zależy między innymi 
dyslokacja i intensywność pa-
troli ruchu drogowego.
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BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH
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1945 -  powołano Miejską Radę 

Narodową w Inowrocławiu. 
1972 - w Sao Paulo (Brazylia) 

zmarł dr Stanisław Wachowiak 
(ur. 1890), ekonomista, pierw-

szy polski przewodniczący 
Rady Miejskiej w Inowrocła-

wiu, w latach 1924-1926 woje-
woda pomorski w Toruniu. 

5  MARCA 
1995 - zmarła Maria Chwalisz 

(ur. 1934 w Inowrocławiu), na-
uczycielka klasy fortepianu 

w Państwowej Szkole Muzycz-
nej w Inowrocławiu, anima-

torka życia muzycznego. 
6  MARCA 

1921 - w gmachu loży masoń-
skiej przy ul. Solankowej (dom 
zniszczony przez hitlerowców 
w 1939 r.) odbyło się nadzwy-
czajne zebranie polskich wol-
nomularzy, na którym dr Wil-
helm Warschauer z Inowrocła-
wia wybrany został zastępcą 

Wielkiego Mistrza. 
7  MARCA 

1886 - w Inowrocławiu po-
wstało Towarzystwo Pszczela-
rzy skupiające 40 hodowców. 

1910 - w Kościeszkach powstało 
pierwsze na Kujawach kółko 
włościanek. Kierowała nim 

Emila Zakrzewska. 
1946 - powstało Towarzystwo 
Przyjaciół Nauki, Sztuki i Lite-

ratury w Inowrocławiu. 
8  MARCA 

1819 - w Kołudzie Wielkiej uro-
dził się Jan Mittelstaedt, zie-

mianin, ekonomista, powsta-
niec wielkopolski z 1848 r. 

Znany był ze swych oryginal-
nych koncepcji polityki agrar-
nej. Zmarł w 1890 r. w Łodzi. 

1966 - po raz pierwszy wystąpił 
przed publicznością zespół 

folklorystyczny „Kujawy” ze 
Sławska Wielkiego. Organiza-
torką i kierowniczką zespołu 
była Maria Patyk, znana na-

uczycielka i propagatorka kul-
tury kujawskiej. 

9  MARCA 
1231 - książę Kazimierz Konra-
dowic potwierdził własności 
norbertanek strzeleńskich. 
Do klasztoru należały wów-
czas m.in.: miasto Strzelno, 
kilkanaście wsi, kilka jezior 
(Pakoskie, Bronisławskie, 
Ostrowskie, Łojewskie), 

karczma i myto w Mątwach. 
1337 - przebywający na zamku 

inowrocławskim król Kazi-
mierz Wielki otrzymał od Jana 
Luksemburskiego propozycję 
układu z Krzyżakami, w rezul-
tacie którego Kujawy inowro-

cławskie i kasztelania kru-
szwicka powróciły do Polski. 
1433 - dyplom doktora nauk 

medycznych uzyskał Jan z Lu-
dziska (ok. 1400 - ok. 1450), 
wybitny humanista, pionier 

polskiego humanizmu. 
10  MARCA 

1512 - król Zygmunt Stary zwol-
nił mieszczan gniewkowskich 
od wszelkich podatków, z wy-
jątkiem czopowego i nowych 

ceł, na okres 7 lat.

                KALENDARIUM 

Na zakończenie karnawału 
seniorzy z Mobilnych Klu-
bów Seniora z Cieślina, Sła-
węcinka, Jacewa, Miecho-
wic i Komaszyc spotkali się 
na balu w konwencji XX-le-
cia międzywojennego. Panie 
i panowie w pięknych styli-
zacjach spotkali się, by 
wspólnie śpiewać, tańczyć 
i … spróbować sił w grze 
w kasynie. 

Bal był jednym z elementów 
zamykających projekt „Z WI-
GOREM w lepsze jutro II”. 
W marcu seniorzy wybiorą się 
na wycieczkę do Bydgoszczy, 
odwiedzą Muzeum Mydła i Hi-
storii Brudu oraz wybiorą się 
do Filharmonii Bydgoskiej. 

Druga edycja projektu 
jest współfinansowana ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ku-
jawsko-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. 
(GI)                                     

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL

W poniedziałek w siedzibie 
Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Czarnoziem 
na Soli odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród w dwóch 
konkursach. 

W zmaganiach na „Kartkę Bo-
żonarodzeniową z Kujawskim 
Motywem” w kategorii ma-
luszki wyróżnienia otrzymali: 
Marietta Wilk, Jagoda Włoch, 
Wojciech Gorczyca. W gronie 
juniorów wygrała Eliza Wi-
śniewska. Druga była Lena 
Chmurzyńska,  a trzecia Kinga 

Danielska. Wyróżnienia dostali: 
Julia Kujawa, Aleksandra Szu-
mann, Agata Grecman, Zofia 
Łudzik. Wśród młodzieży wy-
różnienia otrzymali:  Kinga Wi-
śniewska, Mikołaj Weber, Hu-
bert Wiśniewski. 

W konkursie „Na Najpięk-
niejsze Życzenia Bożonarodze-
niowe” zwyciężył Hubert Wi-
śniewski. Wyróżniono nato-
miast Fabiana Wiśniewskiego. 

Upominki laureatom wrę-
czył Bartosz Krajniak, prezes 
Stowarzyszenia LGD.                                 
(DM)                                             

WRĘCZONO NAGRODY 
W KONKURSACH
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Trzecioklasista z klasy o profilu 
lingwistyczno-geograficznym 
inowrocławskiej „Konopy” Do-
minik Polewski zakwalifikował 
się na zawody centralne IX 
Olimpiady Wiedzy o Turystyce. 

Dominik znalazł się w gronie 30 
uczniów w Polsce, którzy uzy-
skali najlepsze wyniki w zawo-
dach okręgowych w styczniu. 
Jego wynik pozwolił mu zająć 
pierwsze miejsce w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. 

Warto dodać, że Dominik 
jest od lat aktywnym turystą, 
posiadającym dużą wiedzę geo-
graficzną, potwierdzaną do-
brymi wynikami w ogólnopol-
skich konkursach.  

W trakcie kilkudniowych 
zawodów finałowych, zdolny 
uczeń II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Marii Konopnickiej 
będzie walczył o tytuł laureata 
i „Eksperta turystyki” oraz 
o indeks na liczne kierunki 
studiów geograficznych i tury-

stycznych. Program zawodów 
finałowych obejmuje zawody 
testowe, prezentację i wypo-
wiedź ustną oraz zadanie 
praktyczne zgodne z wymaga-
niami zawodowymi w branżo-
wych szkołach hotelarskich 
i turystycznych. 

Opiekunem naukowym 
Dominika Polewskiego jest 
nauczyciel geografii mgr Zbi-
gniew Zygora, a organem pro-
wadzącym szkołę Powiat Ino-
wrocławski.

PASJONAT GEOGRAFII Z II LO
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SPORT

Wyniki 
KKS Antman - Pogoń II Mogilno 
66:63 (13:14, 7:8, 22:20, 24:21), 
Szymon Kapeja 19 (2), Paweł Po-
powski 14 (4), Michał Niewia-
domski 13, Radosław Antczak 11 
(2), Piotr Jany 5, Krzysztof Pio-
trowski 2, Dawid Radzikowski 2, 
Łukasz Ogrodowski 0, Artur Ma-
zur 0, Piotr Cieślik 0 Arvydas 
Urbutis 0 - Mateusz Tojek 17, Ma-
teusz Redmann 16 (2), Damian 
Korczyński 9 (2), Wojciech Kacz-
marek 8 (2), Kornel Furmańczyk 
5 (1), Hubert Purkot 5 (1), Domi-
nik Nowakowski 3, Andrzej Bo-
sacki 0, Michał Latocha 0;    

Oldbojsy - Draft Team 
77:72 (24:18, 24:19, 10:18, 19:17), 
Maciej Baranowski 16 (1), Piotr 
Wiśniewski 14 (1), Paweł Mali-
nowski 11 (3), Mariusz Marula 
10 (2), Bartosz Mróz 9, Bartosz 
Pilarczyk 7, Szymon Pawlak 6, 
Piotr Stręk 4 - Paweł Tomkie-
wicz 26 (4), Jan Mieszkowski 20 
(2), Marcin Oliwkowski 11, Bar-
tosz Kolczyński 8, Rafał Pila-
chowski 6, Michał Garbin 1, Ka-
rol Więckowski 0; 

Solno - Praziomki 90:73 
(24:17, 21:16, 21:19, 24:21), Da-
mian Szałkiewicz 26 (1), Seba-

stian Meyer 22, Krzysztof To-
masik 19 (1), Krystian Woźniak 
13 (2), Łukasz Sitarczyk 6, Adam 
Laskowski 4 - Piotr Foremski 17, 
Krzysztof Grajek 11 (3), Robert 
Olszak 10, Michał Mierzwicki 9, 
Michał Chmielewski 7 (1), Kac-
per Rudnicki 7, Mateusz Tu-
szyński 6, Paweł Pilarski 6 (1); 

Jedna Miłość - Violinex 
89:60 (21:14, 25:16, 23:9, 20:21), 
Robert Matuszak 28 (5), Marcin 

Sikora 21 (1), Emilian Tomczak 
13, Przemysław Nawrocki 10, 
Krzysztof Zmudziński 7 - Zbi-
gniew Śmiejkowski 19, Paweł 
Książek 10, Jacek Lewandow-
ski 9 (1), Mikołaj Śmiejkowski 6 
(2), Jarosław Klarys 6, Wojciech 
Klarys 6, Piotr Śmiejkowski 4.  

Tabela 
Po jedenastu kolejkach: 1. Jedna 
Miłość 21 punktów, 2. KKS Ant-

man 20, 3. Solno 18, 4. Oldbojsy 
16, 5. Pogoń II 14, 6. Violinex 14, 
7. Draft Team 13, 8. Praziomki 13.  

Plan gier 
Niedziela: KKS Antman - Old-
bojsy (godz. 15), Violinex - Po-
goń II (16.30), Solno - Draft 
Team (18), Praziomki - Jedna 
Miłość (19.30) - mecze odbędą 
się w hali OSiR w Mątwach.                        
(DM)  

ZWYCIĘŻYLI FAWORYCI
Rozegrano następne spo-
tkania w inowrocławskiej  
OSiR Basket Lidze.

BIEGLI PO PĄCZKA
24 lutego 185 uczestników  
„II Biegu po pączka” wyru-
szyło ze Stadionu Miejskiego 
im. Inowrocławskich  
Olimpijczyków, by pokonać 
trasę wiodącą solankowymi 
alejkami. 

Przed startem biegacze uczcili 
minutą ciszy pierwsze ofiary 
rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 
Uczestnicy przebiegli 3520 m, 
dystans nawiązywał do kalo-
ryczności pączka (352 kcal). 

Na mecie na wszystkich 
czekał słodki poczęstunek - pą-
czek i herbata.                                     (DM)                
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KSK Ciech Noteć - MKK Pyra 
Szkoła Gortata 94:78 (23:21, 
30:23, 20:20, 21:14), Jakub Kon-
draciuk 20 (4), Mikołaj Grod 19 
(2), Mateusz Marciniak 16 (5), 
Aleksander Filipiak 9 (1), Patryk 
Bielecki 7 (1), Marcin Majer 7, 
Mateusz Stańczuk 7 (1), Kamil 
Nawrot 6, Tomasz Kretkowski 3 
(1), Kacper Kuźmiński 0, Michał 
Wojtysiak 0, Dmitrij Żełudok 0 
- Marcin Flieger 25 (2), Aleksan-
der Adamczak 13, Patryk Ple-
wiński 12, Przemysław Szymań-
ski 11 (1), Roman Jańczyk 9 (2), 
Kamil Pleskot 4, Dominik Cię-
gotura 2, Maciej Włodarczyk 2, 
Paweł Klimaszewski 0, Mateusz 
Kaczmarek 0.  

Do gry wrócili Marcin Ma-
jer (po dłuższej przerwie) i Ma-
teusz Stańczuk. Natomiast 
do końca sezonu nie zagra już 
Krzysztof Kozłowski. 

Inne wyniki 
AZS Politechnika Gdańsk - 
Sklep Polski MKK Gniezno 

65:58, Enea Astoria II Byd-
goszcz - Ogniwo Szczecin 
85:94, Tarnovia Tarnowo Pod-
górne - TS Basket Poznań 
94:89, SMS PZKosz Władysła-
wowo - Enea Basket Poznań 
61:92, Sokół Międzychód - Trefl 
II Sopot 86:70. Pauzowali 
AMW Asseco Arka II Gdynia 
i AZS UMK Transbruk Toruń. 

Tabela 
1. Sokół 41 punktów (rozegrali 23 
spotkania), 2. Enea Basket 40 
(21), 3. KSK Ciech Noteć 38 (21), 
4. Sklep Polski MKK 36 (21),  
5. Tarnovia 35 (22), 6. Pyra Szkoła 
Gortata 34 (21), 7. AMW Asseco 
Arka II 31 (22), 8. Ogniwo 30 (21), 
9. AZS UMK 29 (21), 10. Trefl II 29 
(22), 11. TS Basket 27 (22), 12. SMS 

Władysławowo 27 (21), 13. Enea 
Astoria II 27 (20), 14. AZS Poli-
technika 26 (22). 

W środowy wieczór (po za-
mknięciu numeru) inowrocła-
wianie walczyli w zaległym 
spotkaniu w Poznaniu z TS Ba-
sketem. W sobotę zagrają 
w Gnieźnie ze Sklepem Polskim 
MKK (godz. 16).                               (DM)                        

NOTEĆ LEPSZA OD PYRY
Koszykarze KSK Ciech Noteć 
Inowrocław pokonali graczy 
Pyry Szkoły Gortata Poznań 
w meczu drugiej ligi (grupy A). 
Podopieczni Piotra Wiśniew-
skiego nadal zajmują trzecie 
miejsce w tabeli.  
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OSIEM MEDALI
Nowy sezon pięcioosobowa 
reprezentacja Inowrocław-
skiego Klubu Karate Kyoku-
shin rozpoczęła podczas 
World Kyokushin Budokai 
Spanish Open WKB w Bar-
celonie.  

Barcelona 
Dziewczęta z Inowrocła-
wia zdobyły w Katalonii aż 
osiem medali. 

Znakomicie zaprezento-
wała się Oliwia Trybuś (15 lat). 
Zwyciężyła w kumite (walka 
bezpośrednia) oraz była trzecia 
w kata (układ formalny). 

Świetne występy zanoto-
wała Amelia Kruk (10 lat). 
Triumfowała w kata i była trze-
cia w kumite.  

Brąz w kata wywalczyła 
Marcelina Łysiak (13 lat). Po sre-
bro w kumite sięgnęła za to 
Marta Czerwińska (12 lat). 

Natomiast Lia Spajer (8 lat) 
zdobyła brązowe krążki w kata 
i kumite.  

Bydgoszcz 
Inni zawodnicy Inowrocław-
skiego Klubu Kyokushin  
(11 osób) wzięli udział w semi-
narium kumite w Bydgoszczy 
z udziałem aż 159 osób  
z 16 klubów.  

- Trzy różne treningi, 
trzech instruktorów z różnych 
klubów i wspaniała atmosfera  
- relacjonuje Paulina Sadłos, se-
kretarz inowrocławskiego 
klubu.                                                     (DM)

FO
T.

 IK
K

FO
T.

 M
AG

DA
LE

N
A 

PI
N

DD
EL



PIĄTEK, 4 MARCA 2022 15
SPORT

15

Wyniki 
Zawisza Bydgoszcz - Unia Jani-
kowo 2:1, Stanisław Wędzelew-
ski, Kamil Żylski - Patryk Zych, 
Cuiavia Inowrocław - Sportis 
Łochowo 1:1, Wiktor Majchrzak - 
Mateusz Góra, BKS Bydgoszcz - 

Notecianka Pakość 3:1, dla poko-
nanych: Mateusz Gryglewicz, 
Notecianka - Zagłębie Piechcin 
10:0, Mateusz Gryglewicz 3, Da-
wid Szefler 2, Patryk Nowak 2, 
Norbert Rościszewski, Łukasz 
Gryglewicz, Przemysław Swoj-
nóg, Unia Gniewkowo - Łokie-
tek Brześć Kujawski 7:3, dla zwy-
cięzców: Kamil Fajkowski 3, Ja-
nusz Olach Mateusz Balik, Kac-
per Włodarczyk, Daniel Majer 
Goplania Inowrocław - Orzeł 
Służewo 3:4, Fabian Lewiński 2, 

Mikołaj Goczkowski - Szymon 
Zakrzewski, Kamil Jakóbczak, 
Filip Kuczyński, Szymon Zupa, 
Noteć Gębice - Gopło Kruszwica 
1:2, Kajetan Kołacki - Marcin De-
renda i samobójcza, Gopło - GKS 
Sompolno 0:2, Orzeł Służewo - 
Noteć Inowrocław 6:0, Szymon 
Zakrzewski 3, Jakub Wesołow-
ski 2, Michał Piotrowski. 

W weekend odbędą się 
mecze 1/8 Pucharu Polski Ku-
jawsko-Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej.  

Sobota: Chemik Modera-
tor Bydgoszcz - Sportis SFC Ło-
chowo (godz. 11), Pogoń Mo-
gilno - Elana Toruń (14), Orlęta 
Aleksandrów Kujawski - Wda 
Świecie (14), Elana II Toruń - 
Sparta Brodnica (14), Włocłavia 
Włocławek - Olimpia Gru-
dziądz (16). 

Niedziela: Tarpan Mrocza 
- Unia Janikowo (13), Tłuchowia 
Tłuchowo - Zawisza Bydgoszcz 
(14.30), Start Pruszcz - Lech Ry-
pin (18).                                                  (DM)   

JEDNE Z OSTATNICH SPARINGÓW

Zespoły piłkarskie z regionu 
rozegrały kolejne sparingi. 
W weekend odbędą się już 
mecze Pucharu Polski, 
a za tydzień wraca liga. 
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ADAM W FORMIE
Adam Michalski (ITT Gopla-
nia Inowrocław) startował 
z powodzeniem w dwóch tur-
niejach Polskiej Ligi Tenisa 
w Bydgoszczy i Poznaniu.  

Bydgoszcz 
W TAB Bydgoszcz Winter Cup 
2022 44-latek z Inowrocławia 
sięgnął po tytuł w rozgrywkach 
pierwszej ligi PLT. 

Na kortach ziemnych Te-
nis Arena Bydgoszcz przy ulicy 
Sportowej pokonał kolejno 
Norbeta Kubiaka (Kórnik) 4:1, 
4:0 (w PLT sety rozgrywa się 
do zdobycia czterech gemów), 
Jakuba Bejstera (Świdnica) 4:0, 
4:0, Wiktora Jodko (Wolsztyn) 
4:1, 4:1, Łukasza Gwiazdę (Kwi-

dzyn) 4:0, 4:3 i Łukasza Kazbe-
ruka (Białystok) 4:2, 4:2.      

Szczególnie cenne było  fi-
nałowe zwycięstwo Michal-
skiego z Kazberukiem, liderem 
rankingu pierwszej ligi PLT. 
Adam jest czternasty.  

Poznań 
W Otwartych Zimowych Mi-
strzostwach Poznania 2022 w fa-
zie grupowej tenisista Goplanii 
pokonał Grzegorza Koropczuka 
(Witnica) 4:3, 4:1 i Piotra Talagę 
(Szczecinek) 4:2, 4:0. W 1/8 fi-
nału był lepszy od Krzysztofa 
Dolińczyka (Dębno) 4:1, 4:3. 
W ćwierćfinale przegrał z Barto-
szem Bartosińskim (Złotów) 4:0, 
2:4, 7:10.                                                     (DM)   
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ZWYCIĘSKA JULKA
Julia Oczachowska (ITT Go-
plania Inowrocław) triumfo-
wała w Ogólnopolskim Tur-
nieju Klasyfikacyjnym Kobiet, 
który na kortach w Zielonej 
Górze odbył się w ramach Ha-
lowego Pucharu Polski 2022.  

Inowrocławska tensisistka była 
faworytką zawodów. Została 
rozstawiona z jedynką (jest 
trzynasta w rankingu Polskiego 
Związku Tenisowego).  

W pierwszej rundzie miała 
wolny los. W kolejnych wygrała 
z Olgą Gołaś (Fundacja Szcze-
ciński Klub Tenisowy Proma-

sters Szczecin) 6:4, 6:3, Marce-
liną Kotylak (Legia Tenis War-
szawa) 6:0, 6:0, Ewą Czapulak 
(Złotoryjskie Towarzystwo Te-
nisowe Złotoryja) 6:0, 6:1 i Alek-
sandrą Wierzbowską (Klub 
Sportowy Dragon Tennis Team 
PRO Kraków) 6:2, 6:3.  

Julka nie startowała za to 
w grze podwójnej. 

Sukces w Zielonej Górze to 
następny dobry występ Ocza-
chowskiej w rozgrywkach Pu-
charu Polski.  W lutym triumfo-
wała w Bytomiu. Natomiast 
w styczniu była trzecia w wiel-
kopolskiej Sobocie.                    (DM)                
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W Inowrocławiu działa wiele 
organizacji, które zajmują się 
propagowaniem kultury fi-
zycznej. W tym roku wsparcie 
otrzyma m.in. Bowling Magic 
Club na rozwój i popularyza-
cję gry w kręgle. 

Nie zabrakło również pro-
pozycji dla seniorów. Funda-
cja Ekspert-Kujawy zrealizuje  
V edycję zajęć „Roztańczony 
senior”.  

Aeroklub Kujawski zorga-
nizuje szkolenie teoretyczne 
i praktyczne do licencji pilota 
szybowcowego, samolotowego 
oraz uprawnień wykorzystywa-
nych w lotnictwie sportowym.  

Wiele dyscyplin 
Nie zabrakło również tradycyj-
nych dyscyplin sportowych jak 
piłka nożna, ręczna, koszy-
kówka, siatkówka czy pływanie.  

Zadania z upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu 

poprzez piłkę nożną zrealizuje 
m.in. Klub Sportowy Cuiavia 
Inowrocław, a także Akademia 
Piłkarska Błękitni Inowrocław. 
Również Mątewski Klub Spor-
towy przygotował zadania ma-
jące na celu upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 
w 2022 roku. 

Sukcesów  
nie brakuje 
- Inowrocławskie kluby spor-
towe to powód do dumy dla 
Miasta. Z przyjemnością obser-
wuję sukcesy inowrocławskich 
sportowców. Staramy się 
wspierać w zakresie naszych 
możliwości kluby i liczę na to, 

że przekazane środki przyczy-
nią się do kolejnych sporto-
wych osiągnięć – mówi Prezy-
dent Ryszard Brejza. 

Wysokość dotacji 
na wsparcie realizacji zadań 
w zakresie kultury fizycznej 
na stronie inowroclaw.pl.    
(UM)   

MIASTO WSPIERA SPORT
Kolejny raz Prezydent Inowro-
cławia Ryszard Brejza przy-
znał dofinansowanie organi-
zacjom na działalność z za-
kresu kultury fizycznej. W tym 
roku wsparcie otrzyma ponad 
50 projektów zgłoszonych 
przez inowrocławskie kluby 
i stowarzyszenia sportowe.
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