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Bezpieczeństwo to pojęcie trudne 
do wymierzenia, bo zależne od na-
szych odczuć. Policjanci chcą oczywi-
ście, żeby wszyscy czuli się bezpiecz-
nie, ale muszą też posługiwać się bar-
dziej wymiernymi wskaźnikami, ja-
kimi są statystyki. 

- Wspieramy policję, aby przyczy-
niać się do poprawy bezpieczeństwa. 
Niedawno podpisano porozumienie, 
którego przedmiotem było przekaza-
nie 60 tysięcy zł dla Komendy Powia-
towej Policji w Inowrocławiu, z prze-
znaczeniem na zakup samochodu 
służbowego. Rok wcześniej też party-
cypowaliśmy w kupnie pojazdu - przy-
pomina Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska. 

Dziś podczas sesji Rady Powiatu 
Inowrocławskiego omawiane będzie 
roczne sprawozdanie Komendanta Po-
wiatowego Policji mł. insp. Karola Ko-
nopackiego dotyczące ubiegłego roku. 

- W 2021 roku, w porównaniu 
do roku 2020 odnotowano spadek 
liczby wszczętych ogółem śledztw i do-
chodzeń. Tendencja spadkowa doty-

czyła wszczętych postępowań w prze-
stępstwach o charakterze kryminal-
nym - czytamy w raporcie. 

W ubiegłym roku policja wszczęła 
ogółem 2925 spraw, podczas gdy rok 
wcześniej było ich 2976. Jeśli chodzi 
o zdarzenia kryminalne, spadek jest już 
duży – 1838 w 2021 r., gdy w roku 2020 
było ich aż 2113. 

Spadła liczba włamań (104 – 138) 
i kradzieży pojazdów (20 – 27), ale wzro-
sły statystyki rozbojów (22 – 19). Wzro-
sła tez liczba przestępstw narkotyko-
wych (220 – 147). Krzepiąca jest za to ich 
duża, bo 95-procentową wykrywalność. 

Rośnie również liczba zdarzeń 
drogowych. W 2021 r. było ich 2144, 
podczas gdy rok wcześniej – 1970. 

W 85 ubiegłorocznych wypad-
kach drogowych 103 osoby zostały 
ranne, a 7 poniosło śmierć. W roku po-
przednim liczba wypadków wyniosła 
69 (69 rannych i 9 zabitych). 

Jeśli chodzi o najmniej bezpieczny 
dzień tygodnia, w którym dochodziło 
najczęściej do wypadków, jest nim na-
dal piątek. Nadal też głównymi wino-

wajcami zdarzeń są kierowcy – dopro-
wadzili do 79 wypadków (nieustąpie-
nie pierwszeństwa – 34, zbyt duża pręd-
kość - 19), podczas gdy piesi tylko do 5. 

Powiat Inowrocławski wspiera 
wiele akcji profilaktycznych, fundując 

nagrody w konkursach, elementy od-
blaskowe czy organizując rozmaite ak-
cje. Pod koniec ubiegłego roku wspólnie 
z policją przygotowano dwie gry plan-
szowe, z których jedna dotyczy Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

O bezpieczeństwo w Powiecie Ino-
wrocławskim dba na co dzień blisko 400 
mundurowych i cywilnych pracowni-
ków Komendy Powiatowej Policji. 

Jednak nie ma wątpliwości, że sta-
rać się je poprawić powinien każdy z nas.
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Raport dotyczący bezpieczeństwa będą omawiali na dzisiejszej sesji 
radni powiatowi. Ze statystyk wynika, że następuje poprawa, choć są 
dziedziny, gdzie liczba zdarzeń rośnie.
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Bezpłatnie kredyty hipoteczne
WSZYSTKIE BANKI W JEDNYM MIEJSCU!!!

Planujesz sprzedać Mieszkanie,
Dom lub Działkę???

Zleć sprzedaż PROFESJONALISTOM!!!
Ogólnopolskie biuro z największą reklamą na rynku!

Inowrocław, ul. Biskupa Laubitza 4, tel. 52 318 79 38
www.inowroclaw.wgn.pl, inowroclaw@wgn.pl
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Starosta Wiesława Pawłowska 
uczestniczyła w uroczystości 
w katedrze gnieźnieńskiej, 
w czasie której ksiądz Rado-
sław Orchowicz, który był pro-
boszczem w parafii pw.  
Św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Inowrocławiu, otrzymał sa-
krę biskupią i objął funkcję Bi-
skupa Pomocniczego Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej. 

- Całym sercem życzę Waszej 
Ekscelencji utrzymania ewan-
gelicznego dynamizmu, mocy 
Bożego Ducha i pomyślnej 
współpracy z gnieźnieńskim 
duchowieństwem i wiernymi 
świeckimi – czytamy w liście 
Starosty do duchownego. 

- Każdy biskup w szcze-
gólny sposób nosi w sobie Jó-
zefowe wezwanie i powołanie, 
by strzec Kościoła. Biskup jest 
Ecclesiae custos! – mówił w ho-
milii Prymas Polski abp Woj-
ciech Polak, główny szafarz 
święceń. 

W uroczystości wzięli też 
udział m.in. dyrektor II LO 
w Inowrocławiu Maria Żukow-
ska i Wiceprezydent Inowro-
cławia Wojciech Piniewski. 

Ks. Radosław Orchowicz 
został mianowany biskupem 
pomocniczym archidiecezji 
gnieźnieńskiej 26 stycznia. 
W latach 1988-1994 odbywał 
formację w Prymasowskim 
Wyższym Seminarium Du-

chownym w Gnieźnie. Święce-
nia kapłańskie przyjął 21 maja 
1994 r. z rąk abp. Henryka Mu-
szyńskiego.  

W latach 1994-1999 był 
wikariuszem w parafii pw. 
Świętej Trójcy w Strzelnie, 
a w latach 1999-2003 wikariu-
szem w parafii pw. św. Waw-
rzyńca w Gnieźnie. 

W latach 2003-2011 pełnił 
funkcję diecezjalnego dusz-
pasterza młodzieży i praco-
wał w Wydziale Katechetycz-
nym Kurii Metropolitalnej 
w Gnieźnie.  

W 2011 r. został miano-
wany proboszczem parafii pw. 
Św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Inowrocławiu.
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LAUREATKA Z „KRÓLÓWKI” 
Wiktoria Gajecka z III LO w Ino-
wrocławiu została laureatką III 
Akademickiego Konkursu Ję-

zyka Rosyjskiego (dawnej Olim-
piady Języka Rosyjskiego). 

Do drugiego etapu zmagań za-
kwalifikowało się 30 najlepszych 
uczniów z całego województwa, 
a wśród nich znalazły się aż trzy 
uczennice z III LO im. Królowej 

Jadwigi: Wiktoria Gajecka 
z klasy 3h, Zuzanna Kruczek 
z klasy 3f oraz Julia Samulska 

z klasy 3j. Dziewczęta wykazały 
się bardzo dobrą znajomością ję-
zyka rosyjskiego w zakresie lek-
sykalnym, ortograficznym i gra-

matycznym wraz z realiami 
i wiedzą z materiałów dodatko-
wych. Laureatką została Wikto-

ria Gajecka, zajmując drugie 
miejsce w konkursie. Opieku-

nem merytorycznym uczennic 
jest mgr Izabela Majewska. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUKCES INFORMATYKÓW Z „KAZIKA” 
Drużyna informatyków Zespołu 
Szkół im. Kazimierza Wielkiego 
w Kruszwicy w składzie: Maciej 
Lewandowski, Antoni Jachacy 
i Michał Ruciński, zajęła drugie 
miejsce w etapie wojewódzkim 

konkursu CyberSkiller Challenge 
Poland. To ogólnopolski konkurs 
wiedzy i praktycznych umiejęt-
ności w dziedzinie cyberbezpie-
czeństwa, organizowany przez 

UMCS w Lublinie. Merytoryczną 
opiekę nad młodzieżą sprawuje 
Henryk Borowski - nauczyciel 
przedmiotów zawodowych. 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
Dziś rozpoczyna się kolejny Po-
wiatowy Kiermasz Świąteczny 
w Muzeum im. Jana Kasprowi-

cza. Przy ul. Solankowej 33 będą: 
palmy, pisanki, baranki, upo-

minki dla najmłodszych i orygi-
nalne rzeźby dla nieco starszych, 
wszystkie ręcznie robione i nie-

powtarzalne, bowiem autorstwa 
regionalnych twórców. Muzeum 
jest czynne od wtorku do piątku 
w godz. 10-17, a w soboty i nie-

dziele w godz. 10-16.

                          KRÓTKO

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

Dwa rekreacyjno-histo-
ryczne wydarzenia odbyły 
się w ubiegłym tygodniu 
w lasach balczewskich.  
Pretekstem było odkrycie 
kompleksu grobowców  
megalitycznych sprzed 
5500 lat. 

Zarówno w sobotnim marszu 
jak i niedzielnym biegu wzięło 
udział po kilkadziesiąt osób. 
Dopisała pogoda oraz humory. 

Nie było pomiaru czasu, 
nie liczyła się kolejność, a naj-
ważniejsze były rekreacja i do-
bra zabawa. 

- Można połączyć trening ze 
świetnym przekazem i miło 
przy tym spędzić czas – przy-
znaje pani Magdalena. - Dzięku-
jemy za aktywną lekcję historii – 
wtóruje pani Anna. 

O megalitach głośno jest 
w Powiecie Inowrocławskim 
od kilku lat. To zagadki liczące 
sobie około 6 tysięcy lat, o któ-
rych Łukasz Oliwkowski, na-
uczyciel z inowrocławskiej 
„Królówki”, opublikował 
książkę „Trapezy i łzy. Kształty 
najdawniejszej kultury powiatu 
inowrocławskiego”. - To znaki 
zostawione przez kulturę, która 

znała już zasady uprawy kilku 
rodzajów zbóż, wynalazła ra-
dło, miała rozwinięty zmysł es-
tetyczny. To ślady przodków, 
którzy stoją u podstaw współ-
czesnej cywilizacji - mówi  
dr Łukasz Oliwkowski, który 
odkrył kolejne megality właśnie 
w lasach balczewskich. 

- Poszukiwanie śladów naj-
dawniejszej kultury na terenie 
powiatu inowrocławskiego to 
cenne i ważne zadanie – ocenia 
Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska, która patro-
nowała Megaspacerowi i Mega-
biegowi.
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TO BYŁ MEGA WEEKEND DLA BEZROBOTNYCH

Kilka dni temu w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana 
Kasprowicza spotkali się 
uczestnicy Wojewódzkiego 
Konkursu „Kasper Poloni-
styczny”. Na konkurs przyje-
chało aż 73 uczniów klas siód-
mych i ósmych z 16 szkół pod-
stawowych. 

Rozwiązując arkusz konkur-
sowy, uczestnicy musieli wyka-
zać się nie tylko wiadomo-
ściami i umiejętnościami okre-
ślonymi w podstawie progra-
mowej, ale też szerszą znajo-
mością historii i teorii literatury 

oraz poetyki. Organizatorem 
konkursu jest Anna Wesołow-
ska, a członkami komisji konkur-
sowej Anna Wesołowska, Małgo-
rzata Hedeszyńska i Agnieszka 
Zielińska. 

Konkurs odbywa się 
pod patronatami Starosty Ino-
wrocławskiego Wiesławy Paw-
łowskiej, Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego Pio-
tra Całbeckiego i Przewodniczą-
cej Sejmiku Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego Elżbiety Pi-
niewskiej. 

Wyniki zostaną ogłoszone 
niebawem.

ZMAGANIA  
POLONISTÓW W I LO 
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Powiatowy Urząd Pracy 
w Inowrocławiu rozpocznie 
od najbliższego poniedziałku 
trzy nabory, w których można 
zdobyć do 30 tysięcy złotych. 

Z Funduszu Pracy wsparcie 
skierowane jest do pracodaw-
ców, którzy w ramach tworzo-
nego stanowiska pracy zatrud-
nią osoby bezrobotne zareje-
strowane w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Inowrocławiu. 

Projekt POWER skiero-
wany jest do osób w wieku 18-
29 lat pozostających bez pracy, 

w tym osób z niepełnospraw-
nościami. Uczestnicy projektu 
muszą być zarejestrowani 
w PUP w Inowrocławiu jako 
osoby bezrobotne. 

Jest również projekt skie-
rowany do osób bezrobotnych, 
będących w wieku powyżej 29 
roku życia, w tym w szczegól-
ności powyżej 50 lat, kobiet, 
osób z niepełnosprawnościami 
i długotrwale bezrobotnych. 

Szczegółowych informa-
cji dotyczących mechanizmu 
wsparcia udzielają pracownicy 
PUP pod tel. 52 35 92 469.

REKLAMA 0010459533

Do Apteki w Inowrocławiu działającej pod marką Gemini
poszukujemy

TECHNIKA 
FARMACEUTYCZNEGO

Co oferujemy?
System premiowania, wysokie standardy etyczne, szkolenia 

specjalistyczne oraz udział w ciekawych projektach.
Oferujemy również benefi ty - kartę sportową, prywatną opiekę 

medyczną oraz ubezpieczenie grupowe.

Czekamy na Ciebie!

Wyślij CV na adres praca@aptekagemini.pl, wpisując w tytule 
„Technik Farmaceutyczny/ Inowrocław”.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
znajdziesz na naszej stronie.

Gemini Polska sp. z o.o. wpisana do rejestru podmiotów 
prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 25125.
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Dziesięciu uczniów Ze-
społu Szkół Budowlanych 
im. generała Władysława 
Sikorskiego w Inowrocła-
wiu ukończyło kurs spa-
wania i zdało praktyczny 
egzamin.

Kilka dni temu odebrali 
międzynarodowe dokumen-
ty uprawniające do  pracy 
w zawodzie. Kurs odbył się 
dzięki środkom uzyskanym 
przez Powiat Inowrocławski 
w  ramach projektu unijne-
go „Twoja wiedza–Twoja 

przyszłość III” realizowane-
go w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na  lata 2014-
202.

Zaświadczenia otrzymali: 
Jakub Matusiak, Jakub Ger-
nat, Oliwier Lenc, Mikołaj 
Marciniak, Mikołaj Nowac-
ki, Dominik Sobczak, Hu-
bert Sobczak, Norbert Sob-
czak, Jakub Tański, Mateusz 
Kuchciński.

- Gospodarka jest nie-
zwykle ważna, a  po  pan-
demii i  wojnie u  naszych 
granic jej znaczenie jeszcze 

wzrośnie. Ten kurs pozwo-
lił wam zdobyć umiejętno-
ści i  uprawnienia, dzięki 
którym już teraz jesteście 
cenni na  rynku pracy.  
Kurs przygotował was 
do  wymagań pracodawców 
i  rynku pracy. Potwierdza 
to  fakt, iż  właściciele firm 
obecni na  uroczystości 
nawet dziś gotowi są was 
zatrudnić – mówi Starosta 
Inowrocławski Wiesława 
Pawłowska.

W  uroczystości wzię-
li udział przedsiębiorcy 
współpracujący z  Centrum 
Kształcenia Zawodowego.

O konieczności 
integracji trzeciego 

sektora
Tydzień temu odbyło 
się drugie posiedze-
nie Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego w Powiecie 
Inowrocławskim.

Podczas spotkania przy-
jęto regulamin pracy oraz 

ustalono zasady współ-
pracy z  organizacjami 
pozarządowymi z  terenu 
Powiatu Inowrocławskiego 
w tym roku.

Przewodniczący An-
drzej Skobacki podkreślił 
konieczność integracji 
podmiotów trzeciego sek-
tora. W  związku z  tym 

zaplanowane zostały 
działania, które pozwo-
lą na  szerszą współ-
pracę oraz prezenta-
cję dobrych praktyk 
stowarzyszeń i  funda-
cji, których jest zareje-
strowanych w  Powiecie  
Inowrocławskim ponad 
450.

„Rosarium–fotografie Era-
zma Felcyna” z podtytu-
łem „Świat wcale nie jest 
taki, jakim go widzimy” 
to tytuł nowej wystawy 
w powiatowym Muzeum 
im. Jana Kasprowicza, 
która zostanie otwarta 
dziś o godz. 17.00.

- Osiągnięcia współcze-
snej wiedzy dostarczają 
na  to  twierdzenie nie-
podważalnych dowodów. 
Ludzkie oko jest w  stanie 
widzieć jedynie małą cząst-
kę tego, co  nas otacza. Za-
nurzeni w  nieuchwytnej 
naszym zmysłom i  przy-
rządom czarnej materii  
ciągle więcej nie wiemy, 
niż wiemy. Badanie świa-
ta jest istotnym elemen-
tem łączącym artystów 
i  naukowców; obie gru-
py jednak operują coraz  
bardziej elitarnymi języka-
mi, a więc trudno dostępny-
mi dla ogółu – mówi artysta.

W  klimacie takiego, siłą 
rzeczy, bardzo skrótowo 
przedstawionego myślenia, 
powstała kolekcja „Rosa-
rium”. Stanowi ona opo-
wieść o  różach widzianych 
inaczej, w innym spektrum, 
w  innej skali, z  wykorzy-
staniem odmiennej opty-
ki – jest próbą wniknięcia 
w  specyficzny „różany” 
mikrokosmos w  sposób 
ludzkiemu oku niedostęp-
ny. Ukazuje świat alterna-
tywny, podlegający jednak 
uniwersalnym prawom ży-
cia, w  którym funkcjonują 

procesy starzenia, śmierci 
i kontynuacji – i w którym 
mogą koegzystować różne 
prawdy na ten sam temat.

Erazm Wojciech Felcyn 
to  z  urodzenia bydgosz-
czanin (1946), dr inż. che-
mik, obecnie przedsiębior-
ca. W  latach 1964-1966 
fotoreporter, a  następnie 
(1966-1968) redaktor naczel-
ny Ilustrowanego Magazy-
nu Studentów Politechniki 
Gdańskiej „Kronika Stu-
dencka”. Członek Sekcji Wy-
stawienniczej Gdańskiego 
Towarzystwa Fotograficz-
nego (1970-1976). Członek 
Związku Polskich Artystów 
Fotografików od 2005 roku, 
aktualnie przewodniczący 
Komisji Artystycznej Okręgu 
Gdańskiego.

Zadebiutował w  1965 r.  
indywidualną wystawą 
„Na  szlaku” w  jednym 
z  klubów studenckich 
Gdańska. W następnych la-
tach wziął udział w  blisko 
dwustu wystawach w kraju 

i  na  świecie, zdobywając 
szereg medali i  wyróżnień.
Wiele jego zdjęć znajduje się 
w  kolekcjach muzealnych
i prywatnych.

Korzystając z  możliwości 
techniki cyfrowej, na  bazie 
swych starych negatywów
zrealizował unikatowe ko-
lekcje portretów ludzi zwią-
zanych w  latach 1964-1968
z  Politechniką Gdańską 
oraz portretów kaszubskich
z lat 1968-1972. W podobny 
sposób powstał zbiór „Bli-
scy Nieznajomi–Sopot ’70”.

W  latach 2003-2011
stworzył wystawę „Inwa-
zja – subiektywny portret 
śmieci” – była ona wielo-
krotnie eksponowana, obej-
rzało ją ponad 40 000 wi-
dzów. Jest autorem licznych 
prac z  pogranicza foto-
grafii klasycznej i  grafiki
cyfrowej, m.in. cykli „Szu-
kając siebie samego” oraz 
„Creonale”. W tym obszarze
mieści się również kolekcja 
„Rosarium” (2014–2015).

Oni dostaną pracę 
od ręki

FOT. STAROSTWO POWIATOWE
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Nie taki, jakim go widzimy

FOT. ARCHIWUM SZKOŁY
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Wywiad z Tadeuszem Kacprzakiem – Wójtem Gminy Inowrocław

- Panie Wójcie, za nami 28 dni 
wojny w Ukrainie. Czy Gmina 
Inowrocław włączyła się w po-
moc dla Ukrainy?

T.K.: Tak, włączyliśmy się 
od pierwszych chwil, od pierw-
szych sygnałów o konieczności 
pomocy osobom uciekającym 
z obszaru wojny. Podjąłem dzia-
łania oraz uruchomiłem zespół 
do pomagania i organizowania 
pomocy dla uchodźców. Wszy-
scy czuliśmy potrzebę pomaga-
nia. Jako Urząd odpowiadaliśmy 
na dyspozycje ze strony rządo-
wej kierowane do nas przez pana 
Wojewodę Mikołaja Bogdano-
wicza. Jednocześnie zacząłem 
organizować i koordynować 
pomoc sołectw, stowarzyszeń 
i przede wszystkim mieszkańców 
o otwartych sercach i dłoniach, 
gotowych do niesienia pomo-
cy. Najważniejsze było, aby 
pomagać w sposób przemyślany 
i dobrze zorganizowany.

- Proszę powiedzieć, jakie 
działania udało się urucho-
mić?

T.K.: Zanim przejdę do działań 
urzędowych, pragnę powiedzieć 
o „fabryce pomocy” urucho-
mionej przez kobiety... Pozwolę 
sobie wymienić liderki: pani Ju-
lia Ratajczak, pani Ania Graczyk 
i pani Zuzanna Klimek. To one 
wespół z grupą osób oddanych 
tej słusznej sprawie najpierw 
w świetlicy w Miechowicach, 
a dzisiaj w świetlicy w Gnojnie 
(w Miechowicach nie mogły już 
się pomieścić) prowadzą, orga-
nizują i koordynują pomoc dla 
obywateli Ukrainy na naprawdę 
niespotykaną skalę. Żadnego 
chaosu. Robią to w sposób 
profesjonalny, wolontariacko, 
a przede wszystkim z wielkim 
szacunkiem i empatią dla 
potrzebujących i darczyńców. 
Panie pozyskały do współpracy 
wielu partnerów, zaczynając 
od osób prywatnych, a kończąc 
na przedsiębiorcach i instytu-
cjach publicznych. Te panie, 
wspólnie ze swoimi przyjaciół-
mi, wszystkie przyjmowane 
rzeczy sortują, opisują, układają 
na regały w gniazdach rodzajo-
wych, a następnie przekazują je 
ok. 70 potrzebującym dzien-
nie. Prowadzą ewidencję, kto 
i co otrzymał, i tak od ponad 
trzech tygodni. Trzeba pamiętać 
o tym, że sytuacja w „fabryce” 
jest bardzo dynamiczna, przez 
co potrzeby bardzo szybko się 
zmieniają. O poranku zoba-
czyliśmy komunikat na FB, 
że niezbędne są pieluszki 
i odżywki dla dzieci, i już kilka 

godzin później leżały całe paczki 
pieluch i odżywek. Lokalni 
mieszkańcy i organizacje reagują 
bardzo szybko, a panie na bie-
żąco aktualizują swoje „alerty 
pomocy towarowej”. Ich praca, 
pomoc nie mają końca. Jestem 
im bardzo wdzięczny i dumny, 
że można tak bezinteresownie 
pomagać innym.

Jako wójt przekazałem im 
do dyspozycji wymienione świe-
tlice, wspieram poprzez podmio-
ty gminne ich bieżącą działal-
ność. Więcej o tej fantastycznej, 
nie z tej ziemi, „fabryce pomocy”, 
o bieżących potrzebach, mogą 
Państwo dowiedzieć się na face-
bookowym fanpage’u: GNOJNO 
(dawniej Miechowice) POMOC 
UKRAINIE. Dziękuję i nisko się 
kłaniam za ich ofiarną służbę dla 
naszych gości z Ukrainy.

- A jak „gmina Inowrocław” 
pomaga?

T.K.: Działamy w procedurze kry-
zysu i nasze działania są w trybie 
awaryjnym, to po pierwsze. 
Po drugie... pomoc! Pierwszy 
kontakt i działania podjęliśmy 
z firmą z Sójkowa, której pracow-
nikami są obywatele Ukrainy. 
W ramach łączenia rodzin, 
wysłaliśmy autobus na granicę 
i przywieźliśmy ich rodziny 
do Inowrocławia. Są teraz pod 
naszą opieką. Odpowiadając 
na wytyczne pana Wojewody 
uruchomiliśmy punkty pobyto-
we u naszych przedsiębiorców 
dysponujących odpowiednim 
zapleczem i warunkami zakwa-
terowania. Obecnie w Karcz-
mie Kujawskiej w Cieślinie 
zakwaterowanych jest 29 osób, 
w Rezydencji w Borkowie 19, 
a w CIS w Łojewie 14. W hostelu 
przy ulicy Szklarskiej i w innych 
lokalizacjach w Inowrocławiu po-
magamy 20 osobom–rodzinom 

pracowników z firmy z Sójkowa. 
CIS Łojewo dostarcza ciepłe 
posiłki i żywność dla wszystkich 
znajdujących się pod naszą opie-
ką. Na bieżąco odpowiadamy 
na zgłoszone potrzeby naszych 
gości. Finansujemy to z naszej 
gminnej rezerwy kryzysowej 
i oczekujemy na środki rządowe.

Na terenie naszej Gminy pani 
Starosta Wiesława Pawłowska 
przyjęła uchodźców w byłym 
Domu Dziecka w Jaksicach oraz 
mamy wiele sygnałów o osobach 
prywatnych, które przyjęły pod 
swój dach kolejnych uchodźców. 
Zbieramy dane o tej pomocy. 
Na dziś wiemy o 39 osobach, 
które mieszkają m.in. w Jacewie, 
Jaksicach, Łąkocinie, Orłowie, 
Sławęcinku i Komaszycach.

Nadchodzące dni, tygodnie, we-
dług informacji pana Wojewody, 
będą bardzo trudne. Znacznie 
trudniejsze niż te, które za nami. 
Do naszego województwa dotrą 
pociągi z tysiącami uchodźców. 
Gmina na dziś dysponuje miej-
scami pobytowymi tylko w re-
mizie w Piotrkowicach. Dlatego 
jeśli ktoś z Państwa podjąłby 
decyzję o przyjęciu uchodźców 
do swojego domu, będę bardzo 
wdzięczny za informację przeka-
zaną do urzędu lub wypełnienie 
formularza na naszej stronie 
internetowej: gminainowroclaw.
eu. Odezwiemy się wówczas 
niezwłocznie z Urzędu i poinfor-
mujemy o wszelkich możliwo-
ściach wsparcia i przygotowaniu 
wszystkich działań pomoco-
wych.

- Co jest dla Pana największym 
wyzwaniem na dziś?

T.K.: Dni szybko mijają i stają się 
do siebie podobne. Noclegi, dary, 
kolejne koordynacje, wdraża-
nie specustawy pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy. Powoła-
łem w ramach zespołu kryzy-
sowego grupy zajmujące się 
komunikacją, zakwaterowaniem, 
zdrowiem, edukacją i zatrudnie-
niem uchodźców.

Cały czas trwa wojna, ale 
przecież życie toczy się dalej. Dla 
gości z Ukrainy to nowe życie. 
W ramach gminnych grup kry-
zysowych podejmuję skuteczne 
działania wsparcia ich pobytu 

w naszej Gminie. Zatrudniłem 
tłumaczkę, która jest także psy-
chologiem, i służy nam pomocą 
w kontaktach z uchodźcami. 
Na bieżąco aktualizujemy dane 
osobowe naszych ukraińskich 
gości, by pomóc im w uzyskaniu 
wsparcia rządowego z ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium ich państwa, 
pomóc w uzyskaniu PESEL-u, 
pomocy z GOPS-u.

Co trzeba dodać, obecnie 
do naszych szkół i przedszkola 
uczęszcza już 50 uczniów. Otrzy-
mali z gminy dowóz, wyprawki 
szkolne oraz posiłki.

Serdeczne dziękuję panu dokto-
rowi Markowi Kaczmarczykowi 
z Przychodni w Jaksicach, który 
jako pierwszy zadeklarował 
pomoc medyczną. Na tę chwilę 
jedna z Ukrainek otrzymała już 
poradę lekarską, a sześć rodzin 
zapisało się już do jaksickiego 
NZOZ.

Wielu z naszych gości dziękuje 
za pomoc, za takie rodzinne 
przyjęcie, pytając jednocześnie 
jak można dostać pracę, bo - jak 
mówią–nie chcą tylko brać. 
Na pewno potrzebne będą roz-
wiązania systemowe, na pozio-
mie kraju, zarówno we wsparciu 
zatrudnienia, jak i tworzeniu 
zasobu mieszkaniowego. Ale nie 
czekam na kolejne rozwiązania 
prawne, działam w ramach tego, 
co na dziś pozwala prawo. Kreu-

jemy możliwości zarobkowania 
dla osób, które znalazły się 
w naszej wspólnocie gminnej. 
Po rozmowach z panem Przemy-
sławem Stefańskim, dyrektorem 
Powiatowego Urzędu Pracy, 
jeszcze w tym miesiącu podpi-
szemy umowy na zatrudnienie 
co najmniej 10 uchodźców 
z Ukrainy.

Informacje o tym, jak uzyskać 
pomoc GOPS-u, zgłosić dziecko 
do szkoły i poinformować 
o swoich potrzebach znajdą Pań-
stwo na naszej gminnej stronie 
internetowej.

W najbliższych dniach przedsta-
wię program aktywizacji spo-
łeczności ukraińskiej w gminie 
Inowrocław.

- Panie Wójcie, wiele się 
dzieje, ale nie ma wiedzy 
o tym. W mediach społeczno-
ściowych panuje w ostatnich 
dniach spory chaos infor-
macyjny. Dlaczego jest tak 
mały przekaz o udzielonej 
pomocy?

T.K.: Dzieje się naprawdę 
sporo i nie zawsze starcza czasu 
na regularne prowadzenie ka-
nałów komunikacji. Po pierwsze 
POMAGAĆ. W urzędzie staramy 
się jednak na bieżąco infor-
mować o sytuacji. Czujemy się 
zobowiązani wobec darczyńców 
i wolontariuszy. W tym wszyst-
kim proszę jednak o wyrozumia-
łość, bo wątków, którymi trzeba 
się zająć i zadań, które trzeba 
skoordynować, jest w ostatnich 
dniach bardzo wiele.

- Co dalej?

T.K.: Wiem, że wszyscy chcą 
pomagać, wszyscy czujemy taką 
potrzebę. Ja chciałbym Państwa 
prosić o... spokój. Ta wojna nie 
skończy się jutro, a na granicy 
stoją tysiące ludzi. Rząd podej-
mie działania, aby ich przywieźć 
w bezpieczne miejsca, ale pomoc 
i zaangażowanie naszej wspól-
noty gminnej będą potrzebne 
jeszcze przez wiele dni i tygodni.

Dziękuję za każdą pomoc i oka-
zane wsparcie. Za zbiórki i „fa-
brykę pomocy”, za uchodźców, 
których przyjmujecie do domów, 
nie oglądając się na nikogo, 
za domy zgłoszone do przyjęcia 
gości. Dziękuję tym, co przyjmu-
ją, wydają, koordynują, dowożą, 
pomagają i tłumaczą. Za każde 
słowo, gest i ręce do pomagania.

- Dziękuję serdecznie za roz-
mowę.

Pani Marija (w środku) - nauczyciel i psycholog - przybyła w nasze strony z objętej wojną Ukrainy. 
Dziś pracuje w Urzędzie Gminy Inowrocław, pomaga m.in. swoim rodakom w załatwianiu formalności 
niezbędnych do otrzymania numeru PESEL. 
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Uczniowie i przedszkolaki, nim poznali swoich ukraińskich 
rówieśników, uczestniczyli w zajęciach przygotowujących  
do takiego spotkania.
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www.gminakruszwica.pl  GMINA KRUSZWICA

Gminne Spotkanie Informacyjne 
Programu 

"Czyste Powietrze" 

29.03.2022 r. o godz. 11:00 
w sali Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" 

przy ul. Niepodległości 43 w Kruszwicy. 

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu 
wniosku o dofi nansowanie na wymianę 

źródeł ciepła i termomodernizację domu. 

"Czyste Powietrze" to program 
dla właścicieli i współwłaścicieli 

domów jednorodzinnych, 
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych 

lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy 
o zgłaszanie swojego udziału pod numerem telefonu 

52 35 15 010 wew. 82 do dnia 25.03.2022 do godz. 12:00

W marcu Burmistrz 
Kruszwicy Dariusz 
Witczak podpisał dwie 
umowy dotyczące 
przebudowy dróg 
gminnych.

Pierwsze z zadań pn. „Prze-
budowa drogi gminnej w 
miejscowości Kobylnica” 
obejmuje przebudowę drogi 
z wykonaniem nawierzchni 
bitumicznej. W zakres prac 
wejdzie również wykona-
nie zjazdów do posesji i na 
pola uprawne, utwardzenie 
poboczy wzdłuż jezdni oraz 
odbudowa rowów przydroż-
nych.

Całkowita wartość inwe-
stycji: 730.474,88 zł. Projekt 
jest dofinansowany w kwo-
cie 370.799,70 zł z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, pozostała kwo-
ta, tj. 359 675, 18 zł zostanie 
pokryta z budżetu Gminy 
Kruszwica.

Drugie zadanie pn. „Prze-
budowa drogi gminnej 

w miejscowości Bachorce 
II” obejmuje przebudo-
wę drogi z wykonaniem 
nawierzchni bitumicznej, 
zjazdów do posesji i na pola 
uprawne, utwardzenie po-
boczy wzdłuż jezdni oraz 
odbudowa rowów przydroż-
nych.

Całkowita wartość in-
westycji: 1.480.764,00 zł. 

Projekt jest dofinansowany
w wysokości 50  % kosztów
z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg, pozostałe
50% zostanie pokryte z bu-
dżetu Gminy Kruszwicy.

Wykonawcą obu prac jest 
Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe TRANS – POM 
Piotr Pomagier z siedzibą
w Marcinkowie.

Gmina Kruszwica 
przebudowuje drogi

FOT. NADESŁANE

www.gniewkowo.com.pl GMINA GNIEWKOWO

Za sprawą nowych 
nasadzeń oraz wprowa-
dzenia elementów małej 
architektury, wypiękniał 
teren przy Klubie Se-
niora na gniewkowskim 
osiedlu. 

Na  budynku klubu wy-
konano konstrukcję pod-
trzymującą rośliny pnące: 
bluszcz pospolity oraz wi-
nobluszcz trójklapkowy. Te-

ren zdobić też będą łubiny 
trwałe, lawenda wąskolist-
na oraz rokitnik zwyczajny, 
co  na  pewno uatrakcyjni 
osiedlowy krajobraz i  ucie-
szy niejednego mieszkańca 
blokowiska. Edukacja eko-
logiczna jest ważnym ele-
mentem kształcenia całego 
społeczeństwa, dlatego za-
instalowano piękne tablicz-
ki informacyjne na  temat 
posadzonych roślin. Dbajmy 
wspólnie o  ten teren, by 
jak najdłużej mógł stano-

wić zieloną wyspę wśród 
wszechobecnego betonu. 

Inwestorem zadania jest 
Gmina Gniewkowo. Prace 
wykonała firma GARDE-
NIA. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia wynio-
sła 199.000,00 zł. Gmi-
na Gniewkowo pozyska-
ła na  to  zadanie dotację 
w  wysokości 50%, czyli 
kwotę 99.500,00 zł z  Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w  Toru-
niu.

Ścieżka edukacyjna przy Klubie 
Seniora w Gniewkowie

Świetlica wiejska to miej-
sce stworzone z myślą 
o mieszkańcach, przezna-
czone do spędzania wol-
nego czasu, organizowa-
nia różnych form rekreacji, 
rozwijania zainteresowań 
i integrowania lokalnej 
społeczności podczas spo-
tkań i zebrań wiejskich. 

Tegoroczny marzec na  pew-
no pozostanie w  pamięci 
mieszkańców Szadłowic, 
którzy, jak wspominał obec-
ny na odbiorze technicznym 
świetlicy prezes Kółka Rolni-

czego pan Marcin Rutkowski, 
od  35 lat planowali, zabie-
gali, starali się o  powstanie 
wiejskiej świetlicy na terenie 
Szadłowic. 18 marca 2022 

roku ziściło się marzenie
i  od  teraz wieś ma swoje
piękne miejsce spotkań. 

Wykonawcą był Zakład
Ogólnobudowlany Walde-
mar Flak z  Trzemeszna.
Koszt inwestycji wyniósł
587.700,00 zł brutto. Roz-
budowano świetlicę wiejską
o salę główną o powierzch-
ni 102,60 m2 i  kuchnię
o pow. 12,19 m2. Sala głów-
na i  kuchnia są wyposażo-
ne w  energię elektryczną,
ciepłą i  zimną wodę, kli-
matyzację oraz ogrzewanie
gazowe ze zbiornika pod-
ziemnego.

Szadłowice  
– zamiary przekute w czyn 
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GMINA ROJEWO www.rojewo.pl

Gmina Rojewo 
wraz ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Wspierania 
Aktywności 
Społecznej w Rojewie 
prowadzą zbiórkę 
najpotrzebniejszych 
artykułów i produktów, 
takich jak ubrania, 
okrycia, pościele, koce, 
środki czystości, żywność 
oraz zestawy pierwszej 
pomocy. 

Zbiórka rzeczy odbywa się 
w  Urzędzie Gminy Rojewo, 
w  Bibliotece w  Zawiszy-
nie oraz świetlicy wiejskiej 
w  Liszkowie. Mieszkańcy 
gminy ponownie pokazali 
wielkie wsparcie, oferując 
artykuły pierwszej potrze-
by.

Wójt Gminy Rojewo 
Rafał Żurowski dziękuje 
za  ogromne zaangażowa-
nie, szczodrość i  wszelką 
pomoc mieszkańcom, któ-
rzy w  ten trudny czas soli-

daryzują się poprzez zbiór-
kę darów dla uchodźców 
z  Ukrainy. Ponadto w  nie-
dzielę 3 kwietnia na  IV 
Kiermaszu Wielkanocnym, 
który odbędzie się w  hali 

sportowej w Rojewie, dzie-
ci z  kujawskiego zespołu 
tanecznego „Kujawskie 
Słoneczka” przekażą pacz-
ki wielkanocne dla dzieci 
z Ukrainy.

Gmina Rojewo łączy się 
w działaniach wspierających Ukrainę

i przypomina o zbiórce rzeczy 
najbardziej potrzebnych
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GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE  www.zlotnikikujawskie.pl

MAGDALENA KRAJEWSKA

Od trzech tygodni do Ze-
społu Placówek Oświato-
wych w Tucznie uczęsz-
cza siedmioro uczniów 
z Ukrainy. Można ich 
spotkać na każdym etapie 
edukacyjnym, od przed-
szkola do klasy ósmej. 

Dyrekcja i  nauczyciele sta-
rają się stworzyć nowym 
uczniom jak najlepsze wa-
runki do  nauki i  wypo-
czynku. Przede wszystkim 
stawiają na  zachowanie 
równowagi psychicznej 
i  integrację z  polskimi ko-
legami i koleżankami.

Codziennie ukraiń-
scy uczniowie uczestni-
czą w  lekcjach z  klasami, 
do  których zostali przypi-
sani. W  ubiegłym tygodniu 
z każdym z nich skontakto-
wali się nauczyciele z ukra-
ińskich szkół, podając linki 
do platformy, na której pro-
wadzone są zajęcia. W  go-
dzinach od  9 do  11 dzieci 

łączą się na  lekcje prowa-
dzone w języku ukraińskim.

Od  następnego tygodnia 
nauczyciele ZPO w Tucznie 
w  ramach terapii pedago-
gicznej będą prowadzili na-
ukę języka polskiego jako 

obcego. Z  każdym dniem 
obserwujemy lepszą komu-
nikację z  polskimi ucznia-
mi. Coraz rzadziej dzieci się-
gają po translatory, częściej 
rozmawiają ze sobą po pol-
sku i  ukraińsku, a  także 

po  angielsku. Planujemy 
szczególny nacisk na naukę 
języków obcych, których 
znajomość zdecydowanie 
przyda się wszystkim na-
szym uczniom, zarówno 
polskim, jak i ukraińskim”.

Informacja  
dla Mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,jeśli gościcie w swoich 
domach obywateli Ukrainy, w związku 

z obecną sytuacją na Ukrainie, a nie zgłosiliście 
tego faktu w Urzędzie Gminu w Złotnikach 

Kujawskich, prosimy o dokonanie takich zgłoszeń 
i informowanie nas o tym fakcie.  

Nr kontaktowy 579 470 949.

Ruszyła również infolinia w sprawie  
świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.  

Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną infolinię  
telefoniczną w języku ukraińskim i polskim. 

Infolinia jest dostępna w dni robocze  
od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8:00 do 18:00  
pod nr 22 444 02 55.

Informacja w języku ukraińskim dotycząca załatwie-
nia formalności związanych z nr PESEL, uzyskaniem 
i obsługą profilu zaufanego dostępna jest w języku 

ukraińskim pod adresem: 
www.gow.pl/ua.

Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy 
– lekcje odbywają się w Bibliotece głównej  

na ul. Kilińskiego 16 w Inowrocławiu, 
tel.: 52 357 36 98.

Na dobry początek - szacunek i relacje
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Drodzy Mieszkańcy 
Gminy Dąbrowa Bisku-
pia, w związku z nadej-
ściem wiosny, każdy 
z nas, a zwłaszcza nasze 
dzieci chętnie przebywa 
na świeżym powietrzu.

Niestety w dniach od 20 
do 22 marca 2021 roku, do-
szło do  przykrych i  nie-
przewidzianych zdarzeń, 
mianowicie do  dewastacji 
placu zabaw w  miejsco-
wości Dąbrowa Biskupia.

W  związku z  powyż-
szym przypominam, 
iż  w  Parku Gminnym 
w  Dąbrowie Biskupiej 
działa monitoring, dzięki 
któremu prowadzone są 
działania mające na  celu 
identyfikację osób, któ-
re zniszczyły plac zabaw 
i  pozostawiły po  sobie 
wielki bałagan!

Apeluję do  mieszkań-
ców naszej gminy o  po-
zostawianie po  sobie po-
rządku zarówno wokół 
amfiteatru, parku, wokół 
altanki, jak i  również 

wszystkich boisk i  placów 
zabaw na  terenie naszej 
gminy.

Pamiętajmy, że to doty-
czy nas wszystkich, a  my 
nie jesteśmy anonimowi!

Informujemy, że w dniu 
21 marca 2022 r., została 
podjęta decyzja o natych-
miastowym zamknięciu 
drogi gminnej nr 150612C 
Chróstowo–Walentynowo.

Działania te mają na celu 
poprawę warunków bezpie-
czeństwa ruchu drogowe-
go w zakresie istniejącego 
przepustu drogowego oraz 
poprawy stanu nawierzchni 
znajdującej się nad przepu-
stem – położonym pomię-
dzy posesjami nr 32 – 34 w 

miejscowości Walentyno-
wo.

Jednocześnie informuje-
my, iż Wójt Gminy Dabrowa 
Biskupia Marcin Filipiak
zwrócił się do przewoź-
ników z prośbą o podję-
cie działań mających na
celu zapewnienie dojazdu 
mieszkańcom Chlewisk
i Walentynowa.

Wszystkie działania pro-
wadzone są tak, by w jak
najkrótszym czasie przy-
wrócić przejazd na odcinku
objętym remontem.

Za zaistniałą sytuację 
przepraszamy.

Apel Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia! INFORMACJA
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REKLAMA 0010455959

* 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



od 25 do 31 marca

 poniedziałek, 28 marca

05.20  Przysięga (607) - serial
06.05  Zranione ptaki (5) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (53) - serial
09.35  Komisarz Alex (159) - serial
10.30  Ojciec Mateusz (321) - serial
11.20  Kasta (235) - serial
11.50  Podaj rękę Ukrainie (10) 
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Attenborough i morski smok 

- dokument
14.00  Zranione ptaki (6) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (608) - serial
16.50  Podaj rękę Ukrainie (11) 
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3969) - serial
18.20  Kasta (236) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (507) - serial
21.00  Teatr Telewizji 
22.25  Birma. Aung San Suu Kyi 

- upadek legendy - dokument
23.25  Ucieczka gangstera - film 

fabularny, USA/Japonia 1994, 
reż. Roger Donaldson, wyk. 
Alec Baldwin, Kim Basinger

01.30  Powiedz „tak” - film fabularny, 
USA/Niemcy 2001, reż. Adam 
Shankman, wyk. Jennifer Lo-
pez, Matthew McConaughey

03.10  Oficerowie (11) - serial
03.55  Film dokumentalny 
04.50  Notacje - dokument

05.30  Echo serca (16) - serial
06.25  Rwanda 2020 - Polscy 

misjonarze w kraju tysiąca 
wzgórz (9, 10) - dokument

06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (231) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2601) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.05  Wiktor Publiczności (1) 

- dokument
13.15  1920. Wojna i miłość (10) 

- serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (138) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (44) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (79) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  1920. Wojna i miłość (11) 

- serial
19.35  Barwy szczęścia (2601) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2602) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1649) - serial
21.55  Tajemnice rodu Valentów (9) 

- serial
23.05  Syn - serial
00.00  Złodziejaszki - film fabularny, 

Japonia 2018, reż. Hirokazu 
Kore-Eda, wyk. Lily Franky, 
Sakura Andô, Kirin Kiki

02.00  O mnie się nie martw - serial
02.45  Siedem minut po północy 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA/Hiszpania 2016, 
reż. J.A. Bayona, wyk. Lewis 
MacDougall

04.35  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (688) 

- serial
10.10  Malanowski i Partnerzy (689) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (977) - serial
11.40  Gliniarze (199) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1092) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1138) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (654) - serial
17.00  Gliniarze (663) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3395) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Niepowstrzymany 

- film fabularny, 
USA 2010, reż. Tony Scott, 
wyk. Denzel Washington, 
Chris Pine, Rosario Dawson

22.10  Love Island. Wyspa miłości 
(168) - rozrywka

23.10  Jack Ryan: Teoria chaosu 
- film fabularny, USA/Rosja 
2014, reż. Kenneth Branagh, 
wyk. Chris Pine, Kevin Costner, 
Kenneth Branagh

01.25  28 dni 
- film fabularny, USA 2000, 
reż. Betty Thomas, 
wyk. Sandra Bullock, Viggo 
Mortensen, Dominic West

03.45  Świat według Kiepskich (191) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.15  Uwaga! - info
05.30  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.55  Akademia ogrodnika - info
06.05  Ukryta prawda (970) 

- serial
06.55  Wszystkiego słodkiego - info
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.45  Ukryta prawda (1370) 

- serial
12.50  Wszystkiego słodkiego - info
13.00  Tajemnice miłości - serial
14.05  Ukryta prawda (1176) 

- serial
15.10  Ukryta prawda (971) 

- serial
16.10  Kuchenne rewolucje 
17.15  Wszystkiego słodkiego - info
17.20  Ukryta prawda (1371) 

- 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 (3396) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
22.40  Oszukać przeznaczenie 

- film fabularny, USA 2000, 
reż. James Wong, wyk. Devon 
Sawa, Ali Larter, Kerr Smith

00.40  Co za tydzień - info
01.10  Grzesznica (8) - serial
02.10  Uwaga! - info
02.30  Noc magii - rozrywka
03.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.50  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 niedziela, 27 marca

04.40  Klan (3966, 3967, 3968) - serial
06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl (193) 
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 (127) 
09.30  Okrasa łamie przepisy - info
10.00  Blondynka (102) - 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  Wszyscy jesteśmy braćmi (2) 
13.15  Attenborough i morski smok 

- dokument
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Tacy byliśmy (3) - dokument
15.00  Jutro należy do nas (4) - serial
16.00  Sekretne życie kotów (12) 
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Save Ukraine - muzyka
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Stulecie Winnych (43) - serial
21.15  Sanatorium miłości - rozrywka
22.05  „Sanatorium miłości” 

- kulisy programu 
22.20  Powiedz „tak” - film fabularny, 

USA/Niemcy 2001, reż. Adam 
Shankman, wyk. Jennifer Lo-
pez, Matthew McConaughey

00.10  Księga ocalenia 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Albert Hughes, Allen 
Hughes, wyk. Denzel Washing-
ton, Gary Oldman, Mila Kunis

02.05  Oddział specjalny: Wyspa 
śmierci - film fabularny, 
USA 2001, reż. Isaac Florentine, 
wyk. Michael Worth, Karen 
Kim, Damian Chapa

05.05  Z pamięci - publicystyka
05.10  Przerwa w nadawaniu

05.55  Barwy szczęścia (2600) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2601) - serial
07.00  M jak miłość (1648) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.05  Smaki świata po iberyjsku 

- info
11.35  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 (253) - serial
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Na sygnale (365) - serial
18.55  Na sygnale (366) - serial
19.25  Lepsza połowa (8) - serial
20.00  Kabaret. Super Show Dwójki 

- rozrywka
21.00  Postaw na milion - rozrywka
22.00  Przynęta 

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

00.00  W kręgu przemocy 
- film fabularny, Francja/Belgia 
2017, reż. Gilles Bourdos, 
wyk. Alice Isaaz, Vincent 
Rottiers, Eric Elmosnino

01.55  Ułaskawienie 
- film fabularny, Polska/
Słowacja/Czechy 2018, 
reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, 
Jan Jankowski, Michal Kaleta

03.30  Zanim nadejdzie noc 
- film fabularny, USA/Bahama 
2014, reż. Paul Schrader, 
wyk. Nicolas Cage, Anton 
Yelchin, Alexander Karim

05.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.00  Zwierzogród 

- film fabularny, USA 2016, 
reż. Byron Howard, 
Rich Moore, Jared Bush, 
wyk. Ginnifer Goodwin, Jason 
Bateman, Idris Elba

11.30  Kraina lodu II 
- film fabularny, USA 2019, 
reż. Chris Buck, Jennifer Lee, 
wyk. Kristen Bell, Idina Menzel, 
Josh Gad

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 
20.00  Kabaret na żywo. Nowy skŁAD 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Skarb narodów: 

Księga tajemnic 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Jon Turteltaub, 
wyk. Nicolas Cage, Justin 
Bartha, Diane Kruger

02.00  Snajper: Dziedzictwo 
- film fabularny, USA/Bułgaria 
2014, reż. Don Michael Paul, 
wyk. Tom Berenger, Chad 
Michael Collins, Mercedes 
Mason

04.05  Świat według Kiepskich (38) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! - info
05.30  Ukryta prawda (881) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
09.35  Studio Pucharu Świata 
10.00  Puchar Świata mężczyzn 

w Planicy - narciarstwo 
klasyczne, Słowenia 2022

11.10  Studio Pucharu Świata 
11.20  Puchar Świata mężczyzn 

w Planicy - narciarstwo 
klasyczne, Słowenia 2022

11.55  Studio Pucharu Świata 
12.25  Co za tydzień - info
12.55  Przez Atlantyk - rozrywka
13.55  Mask Singer - rozrywka
15.15  Bociany - film fabularny, USA 

2016, reż. Nicholas Stoller, 
Doug Sweetland, wyk. Andy 
Samberg, Katie Crown

17.00  Ślub od pierwszego wejrzenia 
- rozrywka

18.00  Kuchenne rewolucje 
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich (34) 
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.05  MasterChef Junior - rozrywka
21.35  Pajęczyna - serial
22.50  Sala samobójców. Hejter 

- film fabularny, Polska 2020, 
reż. Jan Komasa, wyk. Maciej 
Musiałowski, Agata Kulesza, 
Danuta Stenka

01.30  Kuchenne rewolucje 
02.35  Uwaga! - info
02.55  Noc magii - rozrywka
04.20  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 sobota, 26 marca

05.10  Klan (3964, 3965) - 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 (193) 

- dokument
08.45  Pełnosprawni (442) 

- magazyn
09.15  Sprawa dla reportera 
10.15  Tajemnicze odkrycia w pirami-

dzie Cheopsa - dokument
11.15  Sekretne życie kotów (9) 

- rozrywka
12.15  Shalako - film fabularny, 

Wielka Brytania/Niemcy/
Hiszpania 1968, reż. Edward 
Dmytryk, wyk. Sean Connery, 
Brigitte Bardot, Stephen Boyd

14.10  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Jutro należy do nas (3) - serial
16.00  Sanatorium miłości - rozrywka
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Ojciec Mateusz (347) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (1193) - info
20.35  Komisarz Alex (206) - serial
21.35  Księga ocalenia 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Albert Hughes, Allen 
Hughes, wyk. Denzel Washing-
ton, Gary Oldman, Mila Kunis

23.40  Tylko dla odważnych 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Joseph Kosinski, wyk. Josh 
Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges

03.00  Boks: Knockout Boxing Night 
- boks, Polska 2022

03.50  Jaka to melodia? - rozrywka
04.35  Z pamięci - publicystyka

05.20  Barwy szczęścia (2597) 
- serial

05.55  Barwy szczęścia (2598) 
- serial

06.25  Barwy szczęścia (2599) 
- serial

07.00  M jak miłość (1647) - 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 

- rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (840) 

- serial
17.15  Smaki świata po iberyjsku 

- info
17.45  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion 

- rozrywka
19.20  Lepsza połowa (7) - serial
20.00  The Voice Kids - rozrywka
21.05  The Voice Kids - rozrywka
22.05  The Voice Kids - rozrywka
23.20  Hity wszech czasów (37) 

- muzyka, Polska 2022
00.25  Różowa Pantera 2 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Harald Zwart, 
wyk. Steve Martin, Jean Reno, 
Emily Mortimer

03.00  Wszyscy moi mężczyźni 
- film fabularny, USA 2017, 
reż. Hallie Meyers-Shyer, 
wyk. Reese Witherspoon, 
Nat Wolff, Jon Rudnitsky

04.40  Rodzinka.pl (198) - serial
05.05  Rodzinka.pl (199) - serial
05.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.40  Uniwersytet Potworny 

- film fabularny, USA 2013, reż. 
Dan Scanlon, wyk. Billy Crystal, 
John Goodman

09.50  Ewa gotuje - info
10.30  Alicja w Krainie Czarów 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2010, reż. Tim Burton, 
wyk. Johnny Depp, Mia 
Wasikowska, Helena Bonham 
Carter

12.40  Bogaty dom - biedny dom 
(29) - dokument

13.45  Drwale i inne opowieści 
Bieszczadu (63) - dokument

14.15  Drwale i inne opowieści 
Bieszczadu (64) - dokument

14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (80) - dokument
16.15  Więzienie (81) - dokument
16.45  Więzienie (82) - dokument
17.15  Więzienie (83) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (217) 

- dokument
18.15  Chłopaki do wzięcia (218) 

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

(27, 28) - serial
21.10  Avengers: Koniec gry 

- film fabularny, USA 2019, 
reż. Anthony Russo, Joe Russo, 
wyk. Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Mark Ruffalo

01.10  W stronę słońca 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2007, reż. Danny 
Boyle, wyk. Chris Evans, Cliff 
Curtis, Mark Strong

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.50  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (880) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN 
09.35  Studio Pucharu Świata 
10.00  Puchar Świata mężczyzn 

w Planicy - narciarstwo 
klasyczne, Słowenia 2022

11.10  Studio Pucharu Świata 
11.20  Puchar Świata mężczyzn 

w Planicy - narciarstwo 
klasyczne, Słowenia 2022

11.55  Studio Pucharu Świata 
12.30  Na Wspólnej (3392) - serial
12.55  Na Wspólnej (3393) - serial
13.20  Na Wspólnej (3394) - serial
13.50  Na Wspólnej (3395) - serial
14.25  Zarobić na mieszkaniu (2) 

- dokument
15.00  Bunt - serial
15.30  Bunt - serial
16.00  Bunt - serial
16.30  Bunt - serial
17.00  Bunt - serial
17.25  MądrzeJEMY z Katarzyną 

Bosacką - info
18.00  Kuchenne rewolucje 
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich (33) 
19.40  Pogoda
19.50  Uwaga! - info
20.05  Mask Singer - rozrywka
21.25  Polityka - film fabularny, 

Polska 2019, reż. Patryk Vega
00.10  Rafa - film fabularny, Australia 

2010, reż. Andrew Traucki, 
wyk. Damian Walshe-Howling, 
Gyton Grantley

03.05  Uwaga! (6709) - info
03.25  Noc magii (958) - rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 piątek, 25 marca

05.20  Przysięga (606) - serial
06.10  Zranione ptaki (4) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (52) - serial
09.35  Komisarz Alex (158) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (320) - serial
11.20  Kasta (234) - serial
11.50  Podaj rękę Ukrainie (9) 
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Tropikalne wyspy świata (1) 
14.00  Zranione ptaki (5) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.00  Przysięga (607) - serial
16.50  Podaj rękę Ukrainie (10) 
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3968) - serial
18.20  Kasta (235) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Ojciec Mateusz (347) - serial
21.25  Kulisy serialu „Na sygnale” 
21.35  Na sygnale (366) - serial
22.15  Życzenie śmierci 

- film fabularny, USA/Kanada 
2018, reż. Eli Roth, wyk. Bruce 
Willis, Vincent D’Onofrio

00.10  Chiński łącznik - film fabularny, 
Chiny 2017, reż. Tan Bing, 
wyk. Dong-xue Li, Mike Tyson, 
Janicke Askevold

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

02.40  Ja wam pokażę! (2) - serial
03.25  Magazyn kryminalny 997 
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.30  Echo serca (15) - serial
06.25  Anna Dymna - spotkajmy się 

- dyskusja
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.25  Smaki świata po iberyjsku 
11.55  Barwy szczęścia (2600) - serial
12.35  Koło fortuny - rozrywka
13.10  1920. Wojna i miłość (9) 

- serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (137) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (43) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (78) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  1920. Wojna i miłość (10) 

- serial
19.35  Barwy szczęścia (2600) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2601) - serial
20.40  Kabaret. Super Show Dwójki 

(23) - rozrywka
21.40  Big Music Quiz (4) - rozrywka
22.40  Muzyka, taniec, zabawa 
23.45  Wszyscy moi mężczyźni 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. Hallie Meyers-Shyer, 
wyk. Reese Witherspoon, 
Nat Wolff, Jon Rudnitsky

01.35  Jasminum - film fabularny, 
Polska 2006, reż. Jan Jakub 
Kolski, wyk. Janusz Gajos, 
Grażyna Błęcka-Kolska

03.25  Siedem śmiertelnych życzeń 
- film fabularny, Kanada/USA 
2017, reż. John R. Leonetti, 
wyk. Joey King, Ryan Phillippe, 
Ki Hong Lee

04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (686) 

- serial
10.10  Malanowski i Partnerzy (687) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (976) - serial
11.40  Gliniarze (198) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1091) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1137) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (653) - serial
17.00  Gliniarze (662) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3394) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

(159) - rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(166) - rozrywka
23.10  Thor: Mroczny świat 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. Alan Taylor, wyk. Chris 
Hemsworth, Natalie Portman, 
Tom Hiddleston

01.45  Vice versa 
- film fabularny, USA 1988, 
reż. Brian Gilbert, 
wyk. Judge Reinhold, Fred 
Savage, Jane Kaczmarek

03.50  Świat według Kiepskich (207) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga!  - info
06.05  Ukryta prawda (1175) - serial
06.55  Wszystkiego słodkiego - info
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1369) - serial
12.50  Wszystkiego słodkiego - info
13.00  Kobieta na krańcu świata 

- dokument
13.35  Studio Pucharu Świata 
14.00  Puchar Świata mężczyzn 

w Planicy - narciarstwo 
klasyczne, Słowenia 2022

15.10  Studio Pucharu Świata 
15.20  Puchar Świata mężczyzn 

w Planicy - narciarstwo 
klasyczne, Słowenia 2022

15.55  Studio Pucharu Świata 
16.15  Kuchenne rewolucje 
17.15  Wszystkiego słodkiego - info
17.20  Ukryta prawda (1370) - serial
18.25  Bunt - serial
19.00  Fakty
19.30  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich (32) 
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.05  Sala samobójców. Hejter 

- film fabularny, Polska 2020, 
reż. Jan Komasa, wyk. Maciej 
Musiałowski, Agata Kulesza

23.00  Niepoczytalna - film fabularny, 
USA 2018, reż. Steven Soder-
bergh, wyk. Joshua Leonard

01.00  Kuba Wojewódzki - talk show
02.00  Uwaga! (6708) - info
02.20  Noc magii (957) - rozrywka
03.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.45  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.15  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

m fabularny, Wielka
ryt

wyk. Matthew McConaugh
Anne Hathaway

 Przynęta 

calenia
film fabula

wyk. Denzel Washin
ton, Gary Oldman,

 Księga ocalenia

amobójców. Hejter
film fab

wyk. Maciej
Musiałowski, Agata Ku

 Sala samobójców. He
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05.20  Przysięga (610) - serial
06.05  Zranione ptaki (8) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Dobre historie - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (56) - serial
09.35  Komisarz Alex (162) - serial
10.30  Ojciec Mateusz (324) - serial
11.20  Kasta (238) - serial
11.50  Podaj rękę Ukrainie (13) 
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  To się opłaca - info
12.50  Komary atakują - dokument
14.00  Zranione ptaki (9) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (611) - serial
16.50  Podaj rękę Ukrainie (14) 
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3972) - serial
18.20  Kasta (239) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Gala wręczenia nagród Wiktory 

2021 - dokument
21.50  Sprawa dla reportera 
22.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
23.30  Magazyn kryminalny 997
00.25  Magazyn Ekspresu Reporterów 
01.25  Tanie dranie - Moroz 

i Kłopotowski komentują świat 
02.00  Glina (1) - serial
02.50  Ocaleni (201) - talk show
03.45  Sprawa dla reportera 
04.30  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.55  Notacje - dokument
05.10  Przerwa w nadawaniu

05.00  Rodzinka.pl - serial
05.30  Echo serca - serial
06.25  Smaki świata po iberyjsku 

- info
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.30  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.15  Ostoja - info
11.50  Barwy szczęścia (2604) - serial
12.25  Koło fortuny - rozrywka
13.15  1920. Wojna i miłość (13) 

- serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (141) - serial
15.05  Koło fortuny - extra - rozrywka
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (47) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (82) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Serial fabularny
19.30  Barwy szczęścia (2604) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2605) - serial
20.40  Ojciec Mateusz - kulisy serialu
20.55  Ojciec Mateusz (347) - serial
21.55  Tajemnice rodu Valentów (11) 

- serial
23.05  Syn - serial
00.05  Gangster 

- film fabularny, USA 2012, 
reż. John Hillcoat, wyk. Shia 
LaBeouf, Tom Hardy, Gary 
Oldman

02.10  Power Rangers 
- film fabularny, USA/
Hongkong/Japonia/Meksyk/
Kanada/Nowa Zelandia 2017, 
reż. Dean Israelite, wyk. Dacre 
Montgomery, Naomi Scott

04.15  Gomorra (5) - serial
05.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (694) 

- serial
10.10  Malanowski i Partnerzy (695) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (980) - serial
11.40  Gliniarze (202) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1095) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1141) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (657) - serial
17.00  Gliniarze (666) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3398) 

- 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 (223) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Mój chłopak się żeni 

- film fabularny, USA 1997, 
reż. P.J. Hogan, wyk. Julia 
Roberts, Dermot Mulroney, 
Cameron Diaz

01.25  Moja macocha jest kosmitką 
- film fabularny, USA 1988, 
reż. Richard Benjamin, 
wyk. Dan Aykroyd, Kim 
Basinger, Jon Lovitz

03.45  Świat według Kiepskich (215) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1178) 

- serial
06.55  Wszystkiego słodkiego - info
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1373) - serial
12.50  Wszystkiego słodkiego - info
13.00  Tajemnice miłości - serial
14.05  Ukryta prawda (1179) 

- serial
15.10  Ukryta prawda (974) - serial
16.10  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.15  Wszystkiego słodkiego - info
17.20  Ukryta prawda (1374) - 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 (3399) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.40  Juliusz 

- film fabularny, Polska 2018, 
reż. Aleksander Pietrzak, 
wyk. Wojciech Mecwaldowski, 
Jan Peszek, Anna Smołowik

00.40  Polityka 
- film fabularny, Polska 2019, 
reż. Patryk Vega, wyk. Iwona 
Bielska, Ewa Kasprzyk, Marcin 
Bosak

03.25  Uwaga! - info
03.45  Noc magii - rozrywka
05.10  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 środa, 30 marca

05.15  Przysięga (609) - serial
06.05  Zranione ptaki (7) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (55) - serial
09.35  Komisarz Alex (161) - serial
10.30  Ojciec Mateusz (323) - serial
11.20  Kasta (237) - serial
11.50  Podaj rękę Ukrainie (12) 
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Ryś pod lupą - dokument
14.00  Zranione ptaki (8) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (610) - serial
16.50  Podaj rękę Ukrainie (13) 
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3971) - serial
18.20  Kasta (238) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (508) - serial
21.05  Gra o koronę - Zamoyski 

- dokument
22.05  Niepokonana Jane 

- film fabularny, USA 2015, 
wyk. Natalie Portman, 
Joel Edgerton

23.55  Mój aż do śmierci - film 
telewizyjny, USA 2019

01.30  Królowie śródmieścia (3) 
- serial

02.20  Zaginiona (2) - serial
03.10  Wojsko-polskie.pl (193) 
03.30  Agent Cody Banks - film 

fabularny, USA/Kanada 2003
05.10  Przerwa w nadawaniu

05.05  Rodzinka.pl - serial
05.35  Echo serca - serial
06.25  Pożyteczni.pl - info
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.40  Pytanie na śniadanie 
11.20  Rodzinka.pl (233) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2603) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  1920. Wojna i miłość (12) 

- serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (140) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (46) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (81) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  1920. Wojna i miłość (13) 

- serial
19.35  Barwy szczęścia (2603) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2604) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.55  Na dobre i na złe (841) - serial
21.55  Tajemnice rodu Valentów (10) 

- serial
23.05  Syn - serial
00.05  Miłość w Daisy Hills 

- film fabularny, USA 2020, 
reż. Séan Geraughty, 
wyk. Cindy Busby, Marshall 
Williams, Paul Essiembre

01.40  Trzy dni Kondora (8) - serial
02.30  ZSRR. Rozpad mocarstwa 

- inny, Francja 2016, reż. Philip-
pe Claude, Annette Gourdon, 
Anette Gourdon

03.25  Za marzenia - serial
04.15  Rodzinka.pl - serial
04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (692) 

- serial
10.10  Malanowski i Partnerzy (693) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (979) - serial
11.40  Gliniarze (201) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1094) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1140) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (656) - serial
17.00  Gliniarze (665) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3397) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Mecenas Porada (5) - serial
21.05  Komisarz mama (23) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Ja, szpieg 

- film fabularny, USA/Węgry 
2002, reż. Betty Thomas, 
wyk. Eddie Murphy, Owen 
Wilson, Famke Janssen

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

03.35  Kabaretowa Ekstraklasa 
- rozrywka

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1177) 

- serial
06.55  Wszystkiego słodkiego - info
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1372) 

- serial
12.50  Wszystkiego słodkiego - info
13.00  Tajemnice miłości - serial
14.05  Ukryta prawda (1178) 

- serial
15.10  Ukryta prawda (973) - serial
16.10  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.15  Wszystkiego słodkiego - info
17.20  Ukryta prawda (1373) 

- 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 (3398) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Przez Atlantyk 

- rozrywka
22.40  Chłopak z sąsiedztwa 

- film fabularny, USA 2015, 
reż. Rob Cohen, wyk. Jennifer 
Lopez, Ryan Guzman, John 
Corbett

00.40  Superwizjer - info
01.20  Grzesznica (8) - serial
02.15  Uwaga! - info
02.35  Noc magii - rozrywka
03.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.25  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
04.55  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

 wtorek, 29 marca

05.20  Przysięga (608) - serial
06.05  Zranione ptaki (6) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.35  Ranczo (54) - serial
09.35  Komisarz Alex (160) - serial
10.30  Ojciec Mateusz (322) - serial
11.20  Kasta (236) - serial
11.45  Podaj rękę Ukrainie (11) 
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Tropikalne wyspy świata (2)
14.00  Zranione ptaki (7) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka
16.00  Przysięga (609) - serial
16.50  Podaj rękę Ukrainie (12) 
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3970) - serial
18.20  Kasta (237) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (1195) - info
20.25  Studio eliminacji Mistrzostw 

Świata - magazyn
20.35  Piłka nożna: Eliminacje 

Mistrzostw Świata strefy UEFA 
22.55  Ocaleni (201) - talk show
00.00  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.40  Jej twarz - film fabularny, 

USA 2016, reż. Sean Penn, 
wyk. Charlize Theron, Javier 
Bardem, Adèle Exarchopoulos

02.45  Przystań (7) - serial
03.30  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.20  Notacje - dokument
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.10  Rodzinka.pl - serial
05.40  Echo serca (17) - serial
06.25  Sandomierska mozaika 

- dokument
06.55  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
09.25  Pogoda - flesz
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Rodzinka.pl (232) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2602) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.05  Wiktor Publiczności (1) 
13.15  1920. Wojna i miłość (11) 

- serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (139) - serial
15.10  Doktor Jan z Deekelsen (45) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Miłość i przeznaczenie (80) 

- serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  1920. Wojna i miłość (12) 

- serial
19.35  Barwy szczęścia (2602) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2603) - serial
20.40  Facet na miarę - film fabularny, 

Francja 2016, reż. Laurent 
Tirard, wyk. Jean Dujardin, 
Virginie Efira, Cédric Kahn

22.35  Syn - serial
23.35  Mystify: Michael Hutchence 

- dokument
01.25  Karate po polsku 

- film fabularny, Polska 1982, 
reż. Wojciech Wójcik, wyk. 
Michał Anioł, Edward Żentara

03.00  Zagubiony czas 
- film fabularny, Niemcy 
2011, reż. Anna Justice, wyk. 
Alice Dwyer, Dagmar Manzel, 
Mateusz Damięcki

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
09.40  Malanowski i Partnerzy (690) 

- serial
10.10  Malanowski i Partnerzy (691) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (978) - serial
11.40  Gliniarze (200) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1093) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1139) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (655) - serial
17.00  Gliniarze (664) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3396) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

- rozrywka
23.10  Pociąg z forsą 

- film fabularny, USA 1995, 
reż. Joseph Ruben, 
wyk. Jennifer Lopez, Wesley 
Snipes, Woody Harrelson

01.45  Ktoś całkiem obcy 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. James Foley, 
wyk. Halle Berry, Bruce Willis, 
Giovanni Ribisi

04.05  Świat według Kiepskich (13) 
- serial

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! - info
06.05  Ukryta prawda (1176) 

- serial
06.55  Wszystkiego słodkiego - info
07.00  Kuchenne rewolucje 
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.40  Doradca smaku - info
11.50  Ukryta prawda (1371) 

- serial
12.50  Wszystkiego słodkiego - info
13.00  Tajemnice miłości - serial
14.05  Ukryta prawda (1177) 

- serial
15.10  Ukryta prawda (972) - serial
16.10  Kuchenne rewolucje 
17.15  Wszystkiego słodkiego - info
17.20  Ukryta prawda (1372) 

- 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 (3397) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.35  Ślub od pierwszego wejrzenia 

- rozrywka
22.40  Kuba Wojewódzki 

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

- rozrywka
04.30  Kto was tak urządził? 

- rozrywka
05.00  Kto was tak urządził? 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

FILM SF 16

Księga ocalenia
THE BOOK OF ELI, USA 2010

Minęło 31 lat od kataklizmu, 
w wyniku którego Ziemia stała się 
pogorzeliskiem. Samotny wędrowiec, 
Eli, kieruje się na zachód, dokąd ma 
dostarczyć cenną księgę.

CZAS TRWANIA: 113 MINUT

REŻYSERIA: ALBERT HUGHES, ALLEN HUGHES

7
OCENA

REDAKCJI

THRILLER 16

Sala samobójców. 
Hejter
SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER, POLSKA 2020

Tomek marzy o awansie społecznym. 
Niestety, zostaje wyrzucony ze studiów 
prawniczych. Zatrudnia się w firmie 
PR-owej, która specjalizuje się w 
prowadzeniu oszczerczych kampanii.

CZAS TRWANIA: 135 MINUT

REŻYSERIA: JAN KOMASA

7
OCENA

REDAKCJI

THRILLER 16

Przynęta
SERENITY, WIELKA BRYTANIA/USA 2019

Baker Dill organizuje połowy 
dla amatorów wędkarstwa. Pewnego 
dnia mężczyznę odwiedza była 
żona, Karen, która składa Bakerowi 
niemoralną propozycję. Chce, 
by pomógł jej pozbyć się obecnego 
męża.

CZAS TRWANIA: 102 MINUT

REŻYSERIA: STEVEN KNIGHT

6
OCENA

REDAKCJI

NIEDZIELA 27.03.2022

22:00 
SOBOTA 26.03.2022

21:35 
PIĄTEK 25.03.2022

20:05 
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DZIEŃ KOBIET W CIEŚLINIE 

W Cieślinie świetlicowy Dzień 
Kobiet świętowano dopiero  

19 marca. Impreza w stylu PRL 
została zorganizowana przez 

Barbarę Pułaczewską - sołtysa 
Cieślina. Pomocą służyła nieza-

wodna ekipa „Cieślinianek”. 
Do stołu podano ciasta i dania, 

które królowały w tamtym okre-
sie. Nie zabrakło chleba ze smal-
cem i ogórkiem oraz śledzi, bi-
gosu i białej kiełbasy. „Towa-
rzyszki” otrzymały „kartkę 

z przydziałem” na towar bez li-
mitu oraz artykuły deficytowe 
dostępne spod lady. W czasie 
spotkania, któremu towarzy-
szyły wspomnienia i muzyka 

z lat 60, 70 i 80, każda z Pań 
otrzymała czerwonego goździka. 

PIECZYWO DLA UKRAIŃCÓW 
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych 

w Inowrocławiu prosi wszyst-
kich cukierników, piekarzy i ku-
charzy o przekazywanie nadwy-
żek, które nie zostały sprzedane 

w ciągu dnia na rzecz potrzebują-
cych Ukraińców. Dary przyjmują: 
Caritas przy parafii Świętego Mi-
kołaja ul. Gordona 4 i TP im. Św. 
Brata Alberta ul. Jacewska 118. 

                           KRÓTKO

W niedzielę na terenie 
Askaukalis (Krusza Zam-
kowa pod Inowrocławiem) 
odbyło się niezwykłe wyda-
rzenie z okazji Równonocy 
Wiosennej.  

Była to kolejna artystyczna im-
preza współorganizowana 
w tym historycznym miejscu 
przez Krzysztofa Patera, miej-
scowego propagatora historii 
Askaukalis oraz sił połączo-
nych Strażników Złotowskiego 
Kurhanu, dziewczyn z Owoco-
wego Kurhanu oraz Violetty 
Wiśniewskiej autorki strony 
na Facebooku „Recepty szczę-
ścia - mamy do pogadania”. 

Całe wydarzenie zakorze-
nione było w słowiańskiej tra-
dycji palenia Marzanny 
w dzień równonocy wiosen-
nej. Tradycja ta jest odwieczną 
celebracją nadejścia wiosny, 
wraz z którą wszystko ponow-
nie budzi się do życia.  

Tak samo w nas budzą się 
do życia nowe pomysły, po-
trzeby i idee, a nadchodzące 
nowe doświadczenia, dają nam 
możliwość ponownego odro-
dzenia się w nowszej, lepszej 
wersji. Żeby to nastąpiło, trzeba 
jednak odciąć stare - spalić, spu-

ścić, odrzucić. Spalenie Ma-
rzanny to właśnie taki symbo-
liczny moment wyzbycia się sta-
rego, po to, by nadeszło nowe. 

Widowisko oparte było 
na niezwykłych, rymowanych 
przekazach pisanych w strumie-
niu świadomości przez Violettę 

Wiśniewską oraz opowieściach 
Danuty Wesołowskiej zaczerpnię-
tych z obrzędów słowiańskich.  

Właśnie te wiersze-prze-
kazy mówią o tym, że „nadcho-
dzi pora, by symbolicznego po-
twora hodowanego w zakamar-
kach podświadomości - już wię-

cej nie gościć, bo nasze słabości 
i wady, z którymi czasem nie da-
jemy sobie rady, to tylko podpo-
wiedzi z przestrzeni miłości, co 
warto zmienić, by prawdziwą 
miłość w sercach gościć”.  

Widownia z zapartym 
tchem słuchała niezwykłych 

słów, które zachęcały, by 
każdy, kto ma ochotę, mógł 
na swojej papierowej „ma-
rzance” napisać to, czego chce 
się już pozbyć i spalić w ogniu. 
Uczestnicy tłumnie skorzystali 
z tej okazji i choć była to za-
bawa, zapewne w życiu nie-
jednego z nich nastąpi diame-
tralna zmiana na lepsze. 

Dziewczyny z Owocowego 
Ogrodu - Dorota Zwolińska, Syl-
wia Czajka i Lucyna Szmańda - 
rzeźbiły w owocach i mydeł-
kach swoje pomysły. 

Potem była już tylko za-
bawa - taka, jak dawniej ba-
wiono się w czasie nadejścia 
wiosny - radosny korowód ze 
słomianą Marzanna na czele 
przeszedł na polankę biesiadną 
i tam w ognisku spalono eko-
Marzannę i zaczęła się biesiada. 
Dla każdego było coś dobrego. 

Kobiety z lokalnego Koła 
Gospodyń zorganizowały poczę-
stunek - był tradycyjny żurek, 
staropolski bigos, ciasta i kiełba-
ski z lokalnej masarni, które 
można było upiec w ognisku. 
Dzięki sponsorom wydarzenia 
oraz zaangażowaniu Gminy Ino-
wrocław, wszystko udało się zor-
ganizować bez opłat.  
(DM)

RÓWNONOC WIOSENNA W ASKAUKALIS
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REKLAMA 0010451650REKLAMA 0010451650

AUTOPROMOCJA 0010451650

Na odwiedzających czeka Na odwiedzających czeka 
700 szt. roślin doniczkowych.700 szt. roślin doniczkowych.

- 1 sadzonka  1 sadzonka rośliny doniczkowejrośliny doniczkowej

- 2 2 sadzonksadzonki roślin doniczkowychi roślin doniczkowych

- 3 3 sadzonksadzonki roślin doniczkowychi roślin doniczkowych

- 4 4 sadzonksadzonki roślin doniczkowychi roślin doniczkowych

GALERIA SOLNA, INOWROCŁAW
WEJŚCIE GŁÓWNE

Szczegóły na www.pomorska.pl/ekonawiosne

PARTNER LOKALIZACYJNY: PARTNERZY:ORGANIZATOR:
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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 miesz-
kaniowym.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków placówek oświato-
wych na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację nastę-
pujących celów szczegółowych:
 poprawa izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych i stropów/stropodachów,
  poprawa izolacyjności termicznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 zwiększenie efektywności systemu centralnego ogrzewania oraz instalacji c.w.u.

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.

W Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy zakończono w marcu 2022 r.  
następujące prace:
  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,
  7.  Wymiana okien na okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K,
  8. Wymiana okien na sali gimnastycznej na okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K,
  9.  Wymiana luksferów na okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K,
10.  Wymiana drzwi na drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K,
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 nadzór inwestorski oraz działania informa-
cyjno-promocyjne poświęcone realizacji projektu.
Okres realizacji: od 12 listopada 2019 r. do 31 marca 2022 r.
Całkowita wartość projektu zgodnie z realizacją : 3 462 870,54 zł. 
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych : 3 404 700,67 zł.
Dofinansowanie UE (EFRR) : 2 567 011,64 zł. 
Wkład własny Beneficjenta – Powiatu Inowrocławskiego (18,20% ) : 895 858,90 zł.

Starosta Inowrocławski
Wiesława Pawłowska

informuje, że
Powiat Inowrocławski zakończył realizację projektu pn. 

 „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie  
Powiatu Inowrocławskiego – II etap”.
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Sprawa dotyczy wydarzenia, 
które miało miejsce 9 marca 
w jednym z mieszkań przy ul. 
Jagiełły w Inowrocławiu. Wów-
czas, w godzinach wieczornych, 
do mieszkania przyszedł męż-
czyzna. Najwyraźniej nie był 
spokojny, bo policja otrzymała 
zgłoszenie, że słychać odgłosy 
awantury, a nawet bijatyki. 

- Dyżurny skierował 
pod ten adres patrol. Policjanci, 
po wejściu do mieszkania, za-
stali nietrzeźwego mężczyznę 
i jego matkę. Ten zachowywał 
się nerwowo, a na polecenie 
mundurowych jego agresja 
jeszcze wezbrała na sile. 
Z uwagi na to, że mężczyzna 
wypowiadał wulgaryzmy wo-
bec funkcjonariuszy, wyzywał 
ich i ubliżał, został obezwład-
niony i przewieziony do poli-
cyjnego aresztu - informuje asp. 
szt. Izabella Drobniecka z Ko-

mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.   

Następnego dnia usłyszał 
zarzuty: naruszenia nietykal-
ności funkcjonariuszy i ich 
znieważenia oraz utrudniania 
im wykonywania czynności 
podczas interwencji. Mężczy-
zna odpowie również za wy-

kroczenie polegające na tym, że 
wbrew obowiązkowi nie podał 
policjantom danych osobo-
wych i umyślnie nie stosował 
się do wydawanych przez nich 
poleceń. 

Sprawa na tym się nie za-
kończyła, ponieważ policjanci 
uzupełniali materiał dowo-

dowy dotyczący złośliwego 
blokowania przez niego nu-
meru alarmowego. 38-latek też 
taki zarzut ostatecznie usłyszał. 
Teraz będzie musiał odpowie-
dzieć za swoje zachowanie 
przed sądem do spraw wykro-
czeń i spraw karnych. Grozi mu 
kara do 3 lat więzienia.          (DM)                                                                                  

AWANTUROWAŁ SIĘ 
W MIESZKANIU

Przestępstwo i kilka wykro-
czeń zarzuca się 38-letniemu 
mieszkańcowi Inowrocła-
wia. Odpowie za awanturni-
cze zachowanie.  
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NIE ZAPŁACIŁ ZA BUTY
8 lat pozbawienia wolności 
grozi oszustowi, który na jed-
nym z portali ogłoszeniowych 
kupił buty, ale wcale nie my-
ślał za nie zapłacić. Sprawcę 
tego przestępstwa wykryli 
kruszwiccy policjanci. 

W listopadzie ubiegłego roku. 
mieszkaniec Kruszwicy, za po-
średnictwem portalu ogłosze-
niowego dał anons, że chce 
sprzedać buty w cenie 550 zło-
tych. Nie czekał długo, bo chęć 
zakupu obuwia zaoferowała 
kobieta, z którą jakiś czas kore-
spondował do czasu sfinalizo-
wania transakcji. 

Mężczyzna wysłał jej buty 
i zwrotnie otrzymał opłaconą 
już etykietę przesyłki za pobra-
niem. Oczekiwał zatem na pie-
niądze, jednak te nie wpłynęły, 

a w międzyczasie ktoś odebrał 
przesyłkę z paczkomatu. Z tej 
racji, że poczuł się oszukany 
zgłosił sprawę policjantom. 

Funkcjonariusze uzyskali 
zdjęcie osoby, która pobrała tę 
paczkę. Między innymi dzięki 
temu dotarli do oszusta. Ze-
brali dowody na to, że za prze-
stępstwem nie stoi kobieta, 
a 20-letni mieszkaniec woje-
wództwa świętokrzyskiego. 
Policjanci z kruszwickiego ko-
misariatu namierzyli go i rozli-
czyli do sprawy w lutym. Za-
rzut jaki usłyszał to doprowa-
dzenie właściciela butów 
do niekorzystnego rozporzą-
dzania mieniem, czyli oszu-
stwo. Sprawca tego przestęp-
stwa może spodziewać się kary 
do 8 lat więzienia. 
(DM)                

WCIĄŻ ŹLE PARKUJĄ
Dyżurni Straży Miejskiej 
w Inowrocławiu w lutym 
2022 roku otrzymali 
od mieszkańców 381 zgło-
szeń. Najwięcej z nich, bo aż 
135, dotyczyło nieprawidło-
wego parkowania. 

Najwięcej zgłoszeń do Straży 
Miejskiej w Inowrocławiu do-
tyczyło: parkowania na chodni-
kach - 30 zgłoszeń, na zakazach 
zatrzymywania - 22 zgłoszenia, 
blokowania wyjazdu - 20 zgło-
szeń, parkowania na terenach 
zielonych - 20 zgłoszeń, także 
na miejscach inwalidzkich -  
7 zgłoszeń. 

- W takich przypadkach 
stosowane są pisemne zawia-
domienia dla sprawców wy-

kroczeń. Każde wykroczenie 
jest dokumentowane fotogra-
ficznie przez funkcjonariuszy, 
a kierowca otrzymuje za wy-
cieraczkę informację, aby sta-
wił się w Komendzie Straży 
Miejskiej i wyjaśnił sprawę 
wykroczenia lub skontakto-
wał się telefonicznie lub ma-
ilowo. Zakładane są również 
blokady na koła. Wówczas na-
leży zadzwonić pod nr alar-
mowy 986 zgodnie z informa-
cją pozostawioną za wycie-
raczką i poczekać na przyjazd 
funkcjonariuszy w celu ścią-
gnięcia blokady i wyjaśnienia 
sprawy wykroczenia - infor-
mują strażnicy miejscy z Ino-
wrocławia.                                     
(DM)                              
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OSZUSTWA 
NA OSOBACH 
STARSZYCH

Policjanci z regionu nadal 
odnotowują wiele przypad-
ków oszustw, dokonywa-
nych na szkodę osób samot-
nych, starszych, ale również 
osób z młodszego pokolenia. 

Sprawcy takich oszustw, udając 
osoby bliskie, policjantów, funk-
cjonariuszy CBŚP, prokuratorów, 
urzędników, pracowników ad-
ministracji i banków wyłudzają 
od swoich ofiar pieniądze m.in. 
pod pretekstem prowadzenia 
akcji policyjnej, potrzeby uzy-
skania natychmiastowej po-
mocy w trudnych sytuacjach ży-
ciowych, zagrożonych oszczęd-
ności na koncie. Przestępcy na-
kłaniają do wypłaty oszczędno-
ści, zaciągnięcia kredytów lub 
ujawnienia danych do rachunku 
bankowego i przekazania środ-
ków finansowych rzekomym 
mundurowym.  

Pojawił się też nowy wa-
riant oszustw tzw. metodą „na 
policjanta”. W celu uwiarygod-
nienia prowadzonych działań 
oszuści podają pokrzywdzo-
nym prawdziwe numery tele-
fonów stacjonarnych do jedno-
stek. Należy pamiętać, że poli-
cjanci nigdy nie poproszą 
o przekazanie pieniędzy lub 
zaciągnięcie kredytu.              (DM)                                                                                    

Kilka dni temu w jednej z wsi 
pod Inowrocławiem na teren 
gospodarstwa wjechał zielony 
samochód. Osoby, które nim 
przyjechały usilnie zagady-
wały właściciela, by ten je 
wpuścił. 

-  Ostrzegamy, aby nie 
wpuszczać osób obcych 
do domów. Takie osoby mogą 
nie mieć uczciwych zamia-
rów. Stąd apel do właścicieli 
gospodarstw i posesji, by  
zamykać bramy wjazdowe, 
furtki, drzwi, nawet 
na chwilę, gdy wychodzimy 
do ogrodu, czy na pobliskie 
pole. Domokrążcy bowiem 
mając ułatwiony dostęp wjeż-
dżają bezpośrednio na teren 
posesji. Bywa, że pomimo 
uwag właściciela, szybko nie 
chcą stamtąd wyjść, czy odje-
chać autem - mówi asp. szt. 
Izabella Drobniecka z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu. 

Rozmowa jaką prowadzą 
dotyczy różnych tematów: czy 
osoba mieszka sama, kto jest 
w domu, czy coś od nich kupi, 
w coś zainwestuje, oferują rze-
komo różne usługi itp.    

Takie osoby pojawiające 
się niespodziewanie na tere-
nie posesji mogą nawet w taki 
sposób robić rozpoznanie, by 
okraść dom lub włamać się 
w bliskiej przyszłości 
do niego.  

Na pytania osób obcych, 
przykładowo o sąsiadów, kiedy 
ich nie ma, kiedy wracają 
do domu, czy pracują i gdzie, 
nie wchodźmy z nimi w dysku-
sje. Bądźmy przewidujący oraz 
nie lekceważmy podobnych 
sygnałów. 

Jeśli ktoś spotkałby się 
z taką sytuacją należy: stanow-
czo odmówić wejścia 
do mieszkania, nie pokazywać 
gdzie trzyma się pieniądze, za-
pamiętać numer rejestracyjny 
samochodu i rysopis osób, 
skontaktować się z numerem 
alarmowym inowrocławskiej 
policji 47 7528 210 i powiedzieć 
o całej sytuacji, można też ko-
rzystając z aplikacji Moja Ko-
menda ustalić kontakt 
do dzielnicowego i jemu przed-
stawić przebieg zdarzenia.  (DM)                              

Policja ostrzega przed oso-
bami, które pod różnymi pre-
tekstami próbują dostać się 
na teren posesji. Nie wszyscy 
mają uczciwe zamiary.
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25  MARCA 
1888 -  w Koronowie urodził się 

Bogdan Gabriel Gordon, 
ksiądz, proboszcz parafii św. 

Mikołaja w Inowrocławiu, spo-
łecznik. Zmarł w 1926 r. 

1983 - na największym ino-
wrocławskim osiedlu miesz-
kaniowym Rąbin erygowana 
została parafia pw. Błogosła-

wionej Jadwigi. 
26  MARCA 

1897 - w Sławsku Wielkim uro-
dził się Wojciech Głuszek, 

od 1930 r. proboszcz w Raczko-
wie koło Wągrowca, w latach 
1940-1945 więzień hitlerow-
skich obozów koncentracyj-
nych, po wojnie duszpasterz 

w Stanach Zjednoczonych. Był 
najstarszym członkiem Stowa-
rzyszenia Wychowanków Gim-
nazjum i Liceum im. Jana Ka-
sprowicza w Inowrocławiu. 

27  MARCA 
1905 -  doroczne spotkanie de-
legatów gniazd Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół” pod-
jęło znamienną uchwałę wzy-
wającą do organizowania sta-
łych lekcji literatury, historii 
i geografii ojczystej dla mło-

dzieży pracującej. 
28  MARCA 

1867 - urodził się Zygmunt Za-
krzewski, numizmatyk, historyk 

i archeolog. W „czasach pru-
skich” pracował w cukrowniach 
w Kruszwicy i Pakości, a w 1919 
r. był pierwszym polskim staro-

stą powiatu strzeleńskiego. 
Zmarł w 1951 r. w Krakowie. 

29  MARCA 
1908 - w Pakości powstało To-
warzystwo Kołowników „By-
waj”, jego członkiem był m.in. 
Franciszek Heinich, mistrz wo-

jewództwa poznańskiego 
w kolarstwie. 

1923 - w Inowrocławiu po-
wstała firma budowlana Fran-

ciszka Dźwikowskiego. 
1989 - zmarła Helena Jabłoń-

ska, współzałożycielka i długo-
letnia nauczycielka (1947-1976) 
Państwowej Szkoły Muzycznej 

w Inowrocławiu. 
30  MARCA 

1268 - pierwsza wzmianka  
źródłowa o Wielowsi  

koło Gniewkowa. 
1919 - w Inowrocławiu po-

wstało Towarzystwo Zjedno-
czonych Przemysłowców. 

1973 - zmarł Jan Bratek-Dą-
browski (ur. 1886), kupiec, 
działacz polityczny, prezes 
Stronnictwa Narodowego 

w Inowrocławiu. 
31  MARCA 

1938 - Kruszwicę z okręgiem 
wyłączono z powiatu mogi-
leńskiego i włączono do po-

wiatu inowrocławskiego. 
Upadła koncepcja utworzenia 

osobnego powiatu  
kruszwickiego. 

1985 - w I LO im. Jana Kaspro-
wicza rozegrano turniej junio-
rów w koszykówce w ramach 
I Memoriału Józefa Bączkow-
skiego. Odsłonięto tablicę pa-
miątkową ku czci Profesora.

                KALENDARIUM 

O tym jak zachowywać się 
w sposób bezpieczny i nie 
paść ofiarą złodzieja opowia-
dali funkcjonariusze Zakładu 
Karnego w Inowrocławiu. 

Od kilku miesięcy trwa cykl 
zajęć przeprowadzanych 
przez funkcjonariuszy Za-
kładu Karnego w Inowrocła-
wiu dla słuchaczy Uniwersy-
tetów III Wieku w regionie.  

Podczas zajęć funkcjona-
riusze zwracają uwagę na za-
chowania osób starszych, które 
mogą zachęcić potencjalnego 
złodzieja do napaści.  

Mundurowi przestrzegają 
słuchaczy, żeby unikali miejsc 
potencjalnie niebezpiecznych, 
nie nosili przy sobie niepotrzeb-
nej gotówki, pilnowali swoich 
toreb i bagaży. Funkcjonariusze 
dla chętnych prezentują w jaki 
sposób uwolnić się napastni-
kowi i w jaki sposób uniknąć 
eskalacji agresji oraz gdzie szu-
kać pomocy. 

Cykl zajęć prowadzony 
jest w dwóch grupach senio-
rów. Dla słuchaczy Uniwersy-

tetu III Wieku Fundacji Eks-
pert-Kujawy oraz dla słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku prowa-
dzonym przez Wyższą Szkołę 
Przedsiębiorczości im. Księcia 
Kazimierza Kujawskiego w Ino-
wrocławiu. 

Ostatnie zajęcia miały 
miejsce w siedzibie fundacji 
Ekspert – Kujawy. Po wcześniej-
szych uzgodnieniach z kierow-
nictwem uczelni funkcjonariu-
sze starają się co najmniej raz 
w miesiącu składać wizytę jego 
słuchaczom.  

Obydwie grupy uczestni-
ków spotkań doskonale już 
znają funkcjonariuszy. Mundur 
Służby Więziennej jest dla nich 
łatwo rozpoznawalny i koja-
rzony z ochroną i bezpieczeń-
stwem.  

Z każdymi zajęciami coraz 
śmielej zadają pytania i prowa-
dzą dyskusje na tematy zwią-
zane z bezpieczeństwem oraz 
zagadnienia dotyczące samej 
pracy w Służbie Więziennej. 
Kolejne zajęcia z grupą senio-
rów już pod koniec marca.  
(DM)

CYKL SPOTKAŃ O TYM JAK  
NIE PAŚĆ OFIARĄ ZŁODZIEJA

W poniedziałek Miejska 
Rada Seniorów w Inowro-
cławiu zorganizowała w So-
lankach wielkie powitanie 
wiosny pod hasłem „Od 
przedszkola do seniora”. 

W plenerowej imprezie obok 
seniorów licznie uczestniczyły 
inowrocławskie przedszkolaki, 
a także przedstawiciele róż-
nych stowarzyszeń. 

Barwny korowód z ma-
rzannami i gaikami-maikami 
przeszedł spod pawia przez cały 
Park Solankowy pod staw 
z mostkiem. Tam uczestników 
imprezy powitał i życzył im do-

brej zabawy Prezydent Inowro-
cławia Ryszard Brejza. Następ-
nie było wspólne śpiewanie 
wiosennych piosenek z zespo-
łem muzycznym oraz Zespołem 
Ludowym „Radojewiczanie”.  

Była opowieść przedsta-
wicielki „Prasłowiańskiego 
Gaju” z Łojewa o tradycjach 
związanych z powitaniem wio-
sny. Spotkanie juniorów i se-
niorów w Solankach zakoń-
czyło topienie kilku marzann 
oraz wspólny taniec. 

Wydarzenie miało na celu 
zachowanie tradycji i przeka-
zanie ich dzieciom i młodzieży 
z Inowrocławia.                                                             

„OD PRZEDSZKOLA 
DO SENIORA”
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Ruszyły prace związane 
z modernizacją placu zabaw 
„Żyrafa” przy ulicy Harcer-
stwa Polskiego w Inowro-
cławiu.  

Miasto Inowrocław systema-
tycznie stara się doposażać ist-
niejące place, tak aby najmłodsi 
mieszkańcy Inowrocławia mo-
gli bezpiecznie i atrakcyjnie spę-
dzać czas wolny. 

Przypomnijmy, że firma 
wyłoniona w drodze przetargu 
zdemontuje stare urządzenia, 
a w ich miejscu zamontuje 
nowe: zestaw zabawowy dla 
najmłodszych, huśtawkę ro-
dzinną oraz zjazd linowy.  

Ponadto na terenie placu 
zabaw mają powstać dwie 
strefy wiekowe z podziałem 
dla dzieci starszych oraz młod-
szych. Wykonawca zadba 
o bezpieczne podłoże pod  
nowe urządzenia.  

Przewidziane są również 
prace związane z uporządko-
waniem terenu zielonego wraz 
z dosianiem trawy. 

Wykonawcą zadania 
pod nazwą ,,Zaprojektowanie 
i wykonanie doposażenia 
placu zabaw przy ulicy Harcer-
stwa Polskiego w Inowrocła-
wiu” jest Magic Garden z Pako-
ści.                                                             (UM) 

ROZPOCZĘŁA SIĘ  
MODERNIZACJA „ŻYRAFY”
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- Te nagrody to wyraz uznania 
dla naszych zawodników, któ-
rzy odnoszą sukcesy na krajo-
wych i międzynarodowych 
arenach oraz dla tych, którzy 
tworzą sportowej młodzieży 
warunki osobistego rozwoju. 
Możemy być dumni, że w na-
szym regionie mamy tak 
wielu utalentowanych zawod-
ników.  Gratuluję świetnych 
wyników i życzę kolejnych 
sukcesów w reprezentowaniu 
kraju i województwa – mówił 
Marszałek Piotr Całbecki. 

Szczególne wyrazy uzna-
nia kierowane podczas uro-
czystości rozdania nagród 
były do tych sportowców 
i klubów, którzy w obliczu 
kryzysu spowodowanego 
wojną na Ukrainie wyciągnęli 
pomocną dłoń w stronę po-
trzebujących i organizowali 
bezinteresowną pomoc. 

W tym roku nagrody sa-
morządu województwa otrzy-
mało 275 medalistów Mi-
strzostw Świata, Mistrzostw 
Europy, Młodzieżowych  
Mistrzostw Polski, Mistrzostw 
Polski Juniorów i Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. 
Nagrody przyznano także  
92 trenerom oraz 25 osobom 
wyróżniającym się osiągnię-
ciami w działalności sporto-
wej. 

Pula nagród wyniosła po-
nad 337 tysięcy złotych, wyso-
kość pojedynczej nagrody mie-
ści się w przedziale od 200 zło-
tych do 5 tysięcy złotych i za-

leży od liczby i wagi odniesio-
nych zwycięstw.  

Nagrodzeni z powiatu 
Sportowcy: Weronika Tkaczyk, 
Oliwia Trybuś, Karolina Kwiat-
kowska, Marcel Derdzikowski, 
Paweł Siwiec (wszyscy Inowro-
cławski Klub Kyokushin), Nor-
bert Kobielski (MKS Inowro-
cław); trenerzy: Daniel Gor-
czyca (Inowrocławski Klub Ky-
okushin), Lech Krakowiak 
(MKS Inowrocław), działacz: 
Stefan Janeczek (Kujawsko-Po-
morski Związek Towarzystw 
Wioślarskich, KW Gopło Kru-
szwica).                                                   (DM) 

NAGRODY MARSZAŁKA
392 sportowców, ich trene-
rów i działaczy sportowych 
z regionu zostało docenio-
nych przez zarząd woje-
wództwa za sukcesy spor-
towe odniesione w 2021 
roku. Uroczysta gala wręcze-
nia nagród odbyła się w hali 
sportowo-widowiskowej 
w Toruniu.
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Koszykarze KSK Ciech Noteć 
Inowrocław wygrali w  Szczeci-
nie z  zawodnikamiOgniwa 
w  meczu drugiej ligi (grupy A). 

OGNIWO - KSK CIECH NOTEĆ 
74:80 (28:13, 11:28, 23:20, 12:19) 
ENEA BASKET: Karol Pytyś 33, 
Karol Nowacki 22 (2), Michał 
Huk 8 (1), Filip Radzik 4, Miłosz 
Błażejczyk 4 oraz Salim Ham-
daoui 3 (1), Maksym Gerszkow 
0, Hubert Pereira 0. 
KSK CIECH NOTEĆ:Jakub 
Kondraciuk 20 (4), Mikołaj 

Grod 19 (1), Aleksander Filipiak 
18 (1),  Mateusz Marciniak 5 (1), 
Kamil Nawrot 5 oraz Mateusz 
Stańczuk 12, Patryk Bielecki 1.  

Inne wyniki 
Enea Astoria II Bydgoszcz - AZS 
Politechnika Gdańsk 87:97, 
Sklep Polski MKK Gniezno - 
AZS UMK Transbruk Toruń 
90:69. 

Tabela 
1. Enea Basket 46 punktów  
(24 spotkania), 2. Sokół 44 (25), 

3. KSK Ciech Noteć 43 (25),  
4. MKK Gniezno 43 (25), 5. Tar-
novia 38 (24), 6. MKK Pyra SG 
38 (24), 7. Ogniwo 36 (25),  
8. AZS UMK Transbruk 35 (25), 
9. AMW Asseco Arka II 35 (24), 
10. TS Basket 32 (25), 11. Trefl II 
23 (24), 12. SMS PZKosz 32 (24), 
13. Enea Astoria II 32 (25),  
14. AZS Politechnika 30 (25). 

W niedzielę inowrocławia-
nie zagrają z bydgoszcza-
nami (godz. 18) w ostatnim me-
czu rundy zasadniczej rozgry-
wek.                                                            (DM)

ZWYCIĘSTWO NOTECI
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REKLAMA 0010458169

OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych  

Kołodziejewo, Pałuczyna, Dębowo, gm. Janikowo  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz podjętej przez Radę Miejską w Janikowie uchwały 
Nr XIX/170/2020 z dnia 28 października 2020 r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych 
Kołodziejewo, Pałuczyna, Dębowo, gm. Janikowo 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla części obrębów ewidencyjnych Kołodziejewo, Pałuczyna, Dębowo, gm. Janikowo  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 4 kwietnia  2022 r. do 4 maja 2022 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo, 
w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek  7:00 - 15:00, wtorek   
7:00 - 16:00, piątek  7:00 - 14:00 pok. nr 219.
Jednocześnie informuję, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępne będą również w ww. terminie w wersji 
elektronicznej na stronie BIP Gminy Janikowo.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać pisemnie do Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19 maja 2022 r.:

1)  za pomocą poczty na adres Urzędu Miejskiego w Janikowie ul. Przemysłowa 6, 88-160 
Janikowo,

2) w punkcie obsługi klientów – parter budynku Urzędu Miejskiego w Janikowie,
3)  zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 503) uwagi do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być 
wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: janikowo@janikowo.com.pl.

Wnoszący uwagi zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub nazwy oraz adresu siedziby oraz oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 12 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Janikowie ul. Przemysłowa 6, 88-160 
Janikowo, sala nr 119 i rozpocznie się o godz. 10:00. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 2373 ze zm.) 
zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Kołodziejewo, 
Pałuczyna, Dębowo, gm. Janikowo oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu 
miejscowego. 
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - 
stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na ww. zasadach określonych w art. 
18 ust. 2 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2022 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo. 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Janikowie (adres: ul. Przemysłowa 6, 

88-160 Janikowo, telefon kontaktowy 52 351 44 44).
2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6.  Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo
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Czwarta liga 
Unia Gniewkowo - Cuiavia Ino-
wrocław 0:1, Patryk Kozłowski, 
Pogoń Mogilno - Notecianka Pa-
kość 3:1, Jay Jaskólski, Maciej Sie-

radzki, Antoni Krajnyk - Norbert 
Rościszewski, Chemik Modera-
tor Bydgoszcz - BKS Bydgoszcz 
1:1, Wda Świecie - Pomorzanin 
Toruń 1:3, Kujawianka Izbica Ku-
jawska - Start Pruszcz 2:2, Lech 
Rypin - Sparta Brodnica 2:0, Wło-
cłavia Włocławek - Orlęta Alek-
sandrów Kujawski 0:0, Sportis 

Łochowo - Lider Włocławek 4:0, 
Chełminianka Chełmno - Unia 
Solec Kujawski 3:3. 

W tabeli prowadzi Unia So-
lec Kuj. 44 punkty. Druga jest 
Pogoń 41 pkt. Notecianka jest 
dziesiąta 24, tuż za nią plasuje 
się Cuiavia 23. Natomiast Unia 
G. zajmuje 14. miejsce 18.   

Najwięcej bramek strzelił 
Jay Jaskólski (Pogoń) 21.  

Piąta liga (grupa 2) 
Noteć Łabiszyn - Piast Kołodzie-
jewo 1:1, Piotr Ziółkowski - Piotr 
Kędziora, Mień Lipno - Gopło 
Kruszwica 1:1, Filip Cymerman 
- Mateusz Kurtysiak, Pogoń II 
Mogilno - Wisła Dobrzyń n/Wi-
słą 0:1, Łukasz Zabłotowicz, Pol-
calc Lubienianka Lubień Kujaw-
ski - Sadownik Waganiec 1:0, Fi-
lip Kalinowski, Tłuchowia Tłu-
chowo - LTP Lubanie 6:2, Ad-
rian Żuchniewicz 3, Dawid Kie-
plin 2, Kamil Nowacki - Łukasz 
Kranc, Łukasz Kmieć, Kujawiak 
Kowal - Kujawiak Instalnova 
Kruszyn 4:0, Łukasz Grube 2, 
Patryk Cichocki, Adrian Miesz-
kalski, GKS Baruchowo - Łokie-
tek Brześć Kujawski 2:2, Piotr 
Kierus 2 - Piotr Szczęsny, Maciej 
Pałczyński, Zdrój Ciechocinek - 
Noteć Inowrocław 3:0 (walko-
wer) - zawodnicy z Mątew wy-
cofali się z rozgrywek.       

Liderem jest Tłuchowia 44 
punkty. Wyprzedza Łokietka 39 
i Noteć Łabiszyn 33. Gopło jest 
szóste 25, a Piast siódmy 25. 

Najlepszym strzelcem jest 
Dawid Kieplin (Tłuchowia)  
29 bramek. Natomiast Dawid 
Marciniak (Łokietek) strzelił  
26 goli.                                                       (DM)       

DERBY DLA CUIAVII I POGONI
W derbowych potyczkach 
w czwartej lidze wygrali pił-
karze Cuiavii i Pogoni. 

TYLKO REMIS UNII
Piłkarze Unii Janikowo nie 
mogą być zadowoleni z po-
czątku rundy wiosennej 
w trzeciej lidze (grupie 2). 

Po porażce w Jarocie (2:4), zre-
misowali na własnym stadionie 
z Bałtykiem Koszalin 1:1 (0:0). 

Podopieczni trenera Piotra 
Klepczarka zdobyli prowadze-
nie po trafieniu Damiana Ciecha-
nowskiego. Niestety wyrównał 
Borys Sobstyl-Jałoszyński. 

Inne wyniki             
Olimpia Grudziądz - Zawisza 
Bydgoszcz 3:1, Tomasz Kacz-

marek, Jakub Bojas, Hubert 
Antkowiak - Kamil Żylski, Ja-
rota Jarocin - Sokół Kleczew 
1:3, Pogoń Nowe Skalmierzyce 
- Polonia Środa Wielkopolska 
0:2, Błękitni Stargard - Stolem 
Gniewino 1:1, Pogoń II Szcze-
cin - Świt Skolwin 2:0, GKS 
Przodkowo - Kluczevia Star-
gard 0:0, Kotwica Kołobrzeg - 
Bałtyk Gdynia 2:0, Elana Toruń 
- KP Starogard Gdański 0:3 
(walkower). 

W tabeli prowadzi Olimpia 
47 punktów. Unia jest piąta 33. 
W sobotę zagra w Kleczewie 
(godz. 16).                                             (DM)                                     
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Klub Albina i Olgierda Grablew-
skich oficjalnie rozpoczął dzia-
łalność 15 kwietnia 2020 roku. 
Jego celem jest popularyzacja 
akrobatyki sportowej wśród 
dzieci i młodzieży. 

W zawodach w Inowrocła-
wiu wzięli udział sportowcy  
z 22 klubów z całej Polski. Za-
wodnicy zaprezentowali wiel-
kie umiejętności, które wzbu-
dziły zachwyt zgromadzonej 
publiczności.  

Uczestnicy rywalizowali 
w dwójkach, trójkach i czwór-
kach. Z akrobatów Akro-Sól naj-
lepiej zaprezentowali się Laura 
Derdzikowska, Alan Kałamaja 
i Daniel Mieleszko.  

Impreza została wpisana 
do kalendarza zawodów akroba-
tyki sportowej przez Polski Zwią-
zek Gimnastyczny i była prowa-
dzona zgodnie z jego przepisami. 
Patronowali jej m.in. Starosta 
Inowrocławski Wiesława Paw-
łowska i Prezydent Inowrocła-
wia Ryszard Brejza.       

Wyniki inowrocławian              
Srebrny medal w kategorii dwó-
jek męskich wywalczyli Daniel 
Mieleszko i Alan Kałamaja. 

Brązowy krażek w katego-
rii dwójek mieszanych III klasa 
zdobyli Laura Derdzikowska 
i Alan Kałamaja. 

Dziewiąte miejsca zajęli: 
Maria Galant, Gabriela Krawiec 
i Maja Mikołajewska w trójce ko-
biet II klasa oraz Laura Derdzi-
kowska, Nadia Nowak, Anastazja 
Barczak w trójce kobiet III klasa. 

Dziesiąte w trójce kobiet II 
klasa były za to Maja Korpas, 

Magdalena Perlikowska i Wikto-
ria Stankowska.  Dwunastą lo-
katę w trójce kobiet III klasa wy-
walczyły Amelia Walczak, San-
dra Słomkowska, Lena Stawicka.  

W punktacji drużynowej 
inowrocławski klub uplasował 
się na czwartej pozycji.             (DM)                                                                                                          

AKROBATYCZNE POPISY
Klub Akrobatyki Sportowej 
Akro-Sół Inowrocław po raz 
pierwszy w historii kujaw-
skiego miasta zorganizował 
w hali OSiR na Rąbinie Ogólno-
polskie Zawody Akrobatyczne 
„Pierwszy Krok Sportowy”.
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WYGRANA JULKI
Julia Oczachowska (ITT Go-
plania Inowrocław) sięgnęła 
po następne trofeum w krajo-
wych rozgrywkach.  

Na krytych kortach w wielko-
polskim Puszczykowie zwycię-
żyła w Ogólnopolskim Turnieju 
Klasyfikacyjnym Kobiet, który 
odbył się w ramach Halowego 
Pucharu 2022 w tenisie.  

Wcześniej Julka triumfo-
wała w zawodach w Pszczynie, 
Sobocie i Zielonej Górze. 

W Puszczykowie w Akade-
mii Angelique Kerber była roz-
stawiona z jedynką (zajmuje je-

denaste miejsce w rankingu 
Polskiego Związku Teniso-
wego).  

Miała wolny los w pierw-
szej rundzie. W kolejnych po-
konała Amelię Paszun (AZS Po-
znań) 7:5, 6:1, Laurę Koralnik 
(WKT Mera Warszawa) 7:6 (3), 
6:4. W finale była lepsza od Jo-
anny Zawadzkiej (UKS ACT 
Sport Tarnów) 6:2, 3:6, 10:4. 

Od soboty Oczachowska 
będzie rywalizowała  na kor-
tach AZS Łódź w kolejnym tur-
nieju Halowego Pucharu Polski 
2022. Ponownie będzie fawo-
rytką zawodów.                            (DM)                         
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ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA Następne wydanie Przeglądu 8 kwietnia.


