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D
o matury próbnej, or-
ganizowanej przez 
Centralną Komisję Eg-
zaminacyjną przystą-
piło 519 uczniów li-
ceów oraz 358 

uczniów techników, szkół prowadzo-
nych przez Powiat Inowrocławski. 

Do dziś obywają się egzaminy 
próbne z polskiego, matematyki, ję-
zyków obcych, historii sztuki, biolo-
gii, informatyki, chemii i wiedzy 
o społeczeństwie. W poniedziałek 
planowana jest historia i fizyka, we 
wtorek - geografia. 

- W opinii maturzystów zadania 
w arkuszach były łatwe, chociaż poja-
wiły się podchwytliwe pytania wyma-

gające dłuższego zastanowienia. Ma-
tematyka w zadaniach zamkniętych 
miała przystępne pytania, natomiast 
w sekcji otwartej trudności sprawiały 
zadania na dowodzenie – mówi dyrek-
tor Zespołu Szkół im. Kazimierza Wiel-
kiego w Kruszwicy, Halina Stajszczak. 

Wśród uczniów „Kazika” na pró-
bie z języka polskiego zdziwienie 
wzbudził fakt, że do wyboru były aż 
trzy tematy wypracowania. Teksty 
z czytania ze zrozumieniem były dość 
łatwe, ale trzeba było je przeczytać 
przynajmniej dwa razy, aby prawi-
dłowo zaznaczyć odpowiedź. 

- Język angielski zaskoczył tym, 
że lektorzy podczas słuchania, mówili 
w wolnym tempie, co sprawiło, że ła-

twiej było ich zrozumieć. Mam na-
dzieję, że w maju odczucia naszych 
maturzystów będę również pozy-
tywne – dodaje Halina Stajszczak. 

W III Liceum Ogólnokształcącym 
im. Królowej Jadwigi wśród uczniów 
i nauczycieli przeprowadzono mini-
sondaż dotyczący próbnego podejścia 
do egzaminu. 

Uczniowie jednoznacznie stwier-
dzili, że matury z CKE i Operonu były 
na podobnym poziomie pod wzglę-
dem trudności, szkoła, sale były do-
brze przygotowane pod względem hi-
gieniczno-sanitarnym, poziom trud-
ności był dostosowany do nauki zdal-
nej, bardziej klarowne i czytelne zada-
nia były na maturze z CKE, a większe 
trudności sprawiły zadania otwarte. 

Po raz pierwszy na maturze z ję-
zyka polskiego I i II część opierały się 
na jednej lekturze. Druga część obej-
mująca dłuższą wypowiedź ucznia, 
czyli rozprawkę, była przystępna. 
Uczniowie wiedzą, że jedna roz-
prawka ma opierać się na znajomości 
lektury z gwiazdką, w tym przypadku 
„Pana Tadeusza”, natomiast temat 
drugiej znacznie przekraczał wiedzę 
i kompetencje maturzysty, a brzmiał: 

„Czy sztuka może przynieść odpowie-
dzi na pytania o kondycję ludzką?”. 
Do tematu załączony był fragment 
z „Ludzi bezdomnych”, a jest to lek-
tura do wyboru i nie wszyscy poloni-
ści ją wybierają. 

- Fragment zawierał opis obrazu 
wychudzonego rybaka, który oglądał 
Tomasz Judym w Paryżu. Zarówno 
fragment, jak i temat nie powinien po-
jawić się na maturze na poziomie pod-

stawowym. Uczniowie, i myślę, że nie 
tylko oni mają problem ze zdefiniowa-
niem pojęcia „kondycja ludzka”, bo 
pojęcie to przecież znaczy dziś co in-
nego niż sto lat wcześniej. Matura była 
zatem dość łatwa dla tych, którzy 
szczegółowo znają „Pana Tadeusza”, 
trudna dla tych, którzy z różnych przy-
czyn z twórczością wieszcza nie sym-
patyzują, a jedynie ogólnie powtórzyli 
treść. Można przypuszczać iż 10-30% 
uczniów ze względu na błędy kardy-
nalne matury nie zda jeśli część I i II 
będą opierać się na jednej lekturze – in-
formuje, posiłkując się opiniami na-
uczycieli i uczniów, dyrektor III LO 
Krzysztof Nowicki. 

W „Królówce” matura próbna 
CKE z języka angielskiego na poziomie 
podstawowym określona została jako 
łatwa. Zadania z arkusza matury pod-
stawowej z matematyki zawierały ty-
powe zadania egzaminacyjne, które 
nie powinny sprawiać większego pro-
blemu uczniom systematycznie 
utrwalającym materiał i uczęszczają-
cym na zajęcia. Zbyt mało uwagi po-
święcono funkcji kwadratowej i linio-
wej. Zadania z geometrii analitycznej 
praktycznie pominięto.
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Blisko tysiąc licealistów i uczniów  
techników uczestniczy od kilku dni 
w próbnych maturach. Poziom trudno-
ści był dostosowany do nauki zdalnej, 
ale nie obyło się bez kontrowersji.

START PRÓBNYCH MATUR W POWIECIE
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Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

REKLAMA 0010077252

•  części do maszyn 
rolniczych

•  akumulatory
• opony, dętki
• worki, rękawice
Czynne: pon.-pt. 8.00-16.00

sob. 8.00-12.00

,

OFERUJEMY :
NASIONA KUKURYDZY

REKLAMA 0010069942

l  ekogroszek od 690 zł 
- promocja marcowa

l kostka, orzech, ekomiał
l DUŻY WYBÓR NAWOZÓW

MATERIAŁ SIEWNY ZBÓŻ

FHU GEES  
88-181 Jaksice,  

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

DOBRY  WĘGIEL   
Z  POLSKICH   

KOPALŃ

OFERUJEMY:
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MAŁGORZATA MATUSZAK

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY
INOWROCŁAW, ul. Św. Ducha 53, tel./fax 52 357 16 04 CAŁODOBOWO

KRUSZWICA, ul. Kolegiacka 12/f (pawilon)

W związku z zaleceniem Sanepidu wychodzimy naprzeciw Klientom 
i proponujemy tRUmNy Z WItRyNą

*  zapewniamy pełen zakres usług 
*  bezgotówkowy system rozliczenia kosztów pogrzebu
*  producent trumien: od 300 zł  * własna chłodnia
*  baldachimy, windy nagrobne GRAtIS

REKLAMA 0010064299

hanna.szoszorowska@polskapress.pl
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Podpisany został z wyko-
nawcą protokół przekazania 
placu budowy na zadanie pn. 
„Przebudowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Świętokrzyskiej, alei Ratuszo-
wej i Niepodległości w Inowro-
cławiu”. Prace wykona firma 
AMP CT Olsztyna. 

Po przebudowie sterownik sy-
gnalizacji będzie miał możli-
wość zmian czasu wyświetla-
nia światła zielonego dla rela-
cji najbardziej obciążonych 
w danym momencie. Informa-
cja o obciążonych relacjach   
do sterownika przekazywana 
będzie za pomocą detektorów 
zamontowanych w jezdni oraz 
kamer      na wysięgnikach. 
Zmianie ulegnie rodzaj zasto-
sowanych sygnalizatorów dla 
wlotów al. Ratuszowej oraz al. 
Niepodległości, gdzie zapro-
jektowane zostały również sy-

gnalizatory dla lewoskrętów, 
dzięki czemu będzie można 
z tych ulic bezkolizyjnie skrę-
cić w ul. Świętokrzyską. 

Ta inwestycja jest po-
trzebna, bo po otwarciu dru-
giego odcinka obwodnicy Ino-
wrocławia ruch drogowy 
na tym skrzyżowaniu uległ 
zmianie. W związku z tym ko-
nieczna jest aktualizacja działa-
nia sygnalizatorów. W budżecie 
na 2021 r. zaplanowaliśmy 
środki na ten cel – mówi Staro-
sta Wiesława Pawłowska.  

Wykonawca planuje roz-
począć je od 16 marca 2021 r. 
i zgodnie z umową zakończyć 
do 31 maja 2021 r.  

W związku z powyższym 
możliwe są utrudnienia w ru-
chu drogowym w obrębie ww. 
skrzyżowania. Kierowców i pie-
szych prosimy o wyrozumia-
łość i zachowanie szczególnej 
ostrożności.

Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny uchylił zastępcze zarzą-
dzenie wojewody w sprawie na-
dania ulicy Iwana Alejnika na-
zwy Tadeusza Chęsego. 

- Jesteście świadkami i pamięta-
cie, że prosiłem i ostrzegałem wo-
jewodę przed podejmowaniem 
tej arbitralnej i niezgodnej z pra-
wem decyzji. Nie ma i nie będzie 
zgody w Inowrocławiu na działa-
nia niezgodne z prawem. Nada-
wanie nazw ulic jest prawem lo-
kalnym władz samorządowych, 
a nie administracji rządowej – ko-
mentuje prezydent Inowrocła-
wia Ryszard Brejza. - Apeluję 

do wojewody o niezaskarżanie 
tego wyroku do NSA, nieprzedłu-
żanie tego niepotrzebnego sporu 
i uszanowanie woli mieszkań-
ców, jak również rodziny Tade-
usza Chęsego – dodaje. 

Przypomnijmy, że po wyda-
niu zarządzenia zastępczego 
przez Wojewodę Kujawsko-Po-
morskiego, zmieniającego na-
zwę ulicy I. Alejnika na ul. T. Chę-
sego, Prezydent Miasta Inowro-
cławia Ryszard Brejza, po uzy-
skaniu zgody radych Rady Miej-
skiej Inowrocławia, zaskarżył za-
rządzenie do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Po-
mimo tego, nałożony został 

na Miasto obowiązek zmiany ta-
blicy z nazwą ul. Alejnika. Decy-
zją prezydenta Ryszarda Brejzy 
została zawieszona druga ta-
blica, informująca o zaistniałej 
sytuacji. Tabliczka z nazwą ul. 
Alejnika została przechowana 
i zostanie ponownie zawieszona 
po uprawomocnieniu się dzisiej-
szego wyroku. 

Alejnik został pozytywnie 
zweryfikowany jako patron ulicy 
w 1992 r. przez wybranych 
w sposób w pełni demokra-
tyczny inowrocławskich rad-
nych – tę zasadę obroniły obecne 
władze samorządowe. 
(UM)

Sąd uchylił zarządzenie 
w sprawie ulicy Alejnika

Rusza przebudowa  
sygnalizacji przy ratuszu

KIERMASZ WIELKANOCNY 

W Muzeum im. Jana Kasprowi-
cza przy Solankowej 33 zrobi się 

tam wiosenno-świątecznie, zaroi 
się od zajęcy, kurczaczków i ba-
ranków. Na kiermaszu można 

będzie kupić wyroby rękodziel-
nicze twórców pochodzących 
z Powiatu Inowrocławskiego – 

Inowrocławia, Janikowa, Kobyl-
nik, Kruszwicy, Pakości oraz ku-
jawskiego Włocławka. Będą ser-
wety do święconki, pisanki – ma-
lowane, haftowane, szydełkowe, 
kujawskie palmy – na Niedzielę 
Palmową, stroiki, kwiaty, orygi-
nalne ozdoby i drobne upominki 

na zajączka dla dzieci. Zapra-
szamy od dziś w godzinach 

otwarcia muzeum, od wtorku 
do niedzieli w godzinach 10-16. 

 
BIEG PIASTOWSKI ODWOŁANY 

Zaplanowany na 7-8 maja Pia-
stowski Festiwal Biegowy nie 

odbędzie się. - Trwająca pande-
mia koronawirusa, brak infor-
macji na temat dłuższej per-

spektywy obowiązywania obo-
strzeń i regulacji odnośnie 

sportu, podyktowały powyższą 
decyzję - informuje OSiR. 

 
ZNÓW BĘDZIE KWIETNA ŁĄKA 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ino-
wrocławiu informuje, że rozpo-
częły się prace przygotowawcze 
przy łące kwietnej na tzw. pasie 
rozdziału w ciągu al. Niepodle-
głości w Inowrocławiu. Łączna 

powierzchnia, na której zaplano-
wano łąkę obejmuje blisko 1,3 ha. 
Do założenia łąki kwietnej wyko-
rzystana zostanie specjalna mie-

szanka roślin miododajnych 
składająca się z 8-10 składników.
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Piłki renomowanego produ-
centa, gwizdek z logo Po-
wiatu Inowrocławskiego, ta-
blicę taktyczną, kartę poda-
runkową i paczkę z gadże-
tami otrzymał od starosty 
Wiesławy Pawłowskiej Zbi-
gniew Nowak, uhonorowany 
jako laureat plebiscytu 
na Trenera Dekady. 

Szkoleniowiec Młodzieżo-
wego Stowarzyszenia Piłki 
Siatkowej z Inowrocławia za-
jął trzecie miejsce w plebiscy-
cie Gazety Pomorskiej, Expres-
su Bydgoskiego i Nowości, 
w którym głosowano na Tre-
nera Dekady Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

- Pasja, oddanie i pełen 
profesjonalizm okazały się 
kluczem do sukcesu. To dzięki 
pracy trenera młodzi zawod-
nicy mają szansę zabłysnąć ta-
lentem i rozwijać swoje spor-
towe ambicje. Przekazywanie 
wiedzy i doświadczenia adep-
tom siatkówki, a także zaanga-
żowanie w ich wychowanie 
i rozwój sportowych umiejęt-
ności, zasługują na uznanie – 
powiedziała starosta Wiesława 
Pawłowska gratulując trene-
rowi. Starosta wręczyła też 

upominki utalentowanym 
siatkarkom – podopiecznym 
Zbigniewa Nowaka. 

- Jestem zaszczycony tą 
nagrodą i uznaniem ze strony 
starosty, osoby która lubi i zna 

siatkówkę, bo sama w nią 
grała – powiedział Zbigniew 
Nowak, który podkreślił, że 
ze starostą współpracował 
przez 22 lata w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji.

Gratulacje od starosty 
dla trenera dekady 
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REKLAMA 0010078166

Zarząd 
Powiatu Inowrocławskiego

działając na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.)

niniejszym informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 oraz 
alei Ratuszowej 38, a także zamieszczeniu na 
stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Inowrocławskiego ogłoszenia o I przetargu 
pisemnym nieograniczonym na najem 
lokalu użytkowego w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 
w Inowrocławiu.
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Dziś przedstawiamy 
Państwu dwie fotografie. 
Na obu jest chłopczyk 
w mundurku i czapce. 
Najpierw pozuje do 
zdjęcia na jednej z krusz-
wickich ulic, a później 
spogląda figlarnie gdzieś 
z nadgoplańskich okolic. 

Dlaczego akurat te foto-
grafie trafiły do katalogu 
muzealnych skarbów? Po 
pierwsze, wiemy kim jest 
chłopczyk - to niespełna 
dwuletni Rajmund Tym-
kowski z  Kruszwicy. Po 
drugie - mundurek, w który 
jest ubrany, to strój sokoli. 

Towarzystwo Gimna-
styczne ,,Sokół” zostało za-
łożone we Lwowie w 1867 r. 
Celem organizacji było pie-
lęgnowanie tradycji narodo-
wej oraz rozwijanie ćwiczeń 
gimnastycznych. Sokolstwo 
zapoczątkowało zorganizo-
wany ruch sportowy i  har-

cerski, a w latach 1914-1920 
czynnie włączyło się do 
walki o  niepodległość Pol-
ski.

Fotografie zostały zro-
bione w  1933 r. podczas 
jubileuszu 40-lecia założe-
nia gniazda ,,Sokoła Nad-

goplańskiego” w  Krusz-
wicy. Mundurek „małego 
Sokoła” również znajduje 
się w  zbiorach placówki. 
Kurtka i  spodnie barwy 
ciemno-zielonej są jedynym 
strojem dziecka wśród kil-
kunastu mundurów wojsko-

wych i  górniczych w  zbio-
rach Działu Historii.

Pamiątki te przekazał do 
muzeum Marian Tymkowski 
(1901-1978), członek i  dłu-
goletni sekretarz Towarzy-
stwa Gimnastycznego ,,Sokół 
Nadgoplański” w Kruszwicy. 

Powiat Inowrocławski 
przygotowuje Strategię 
Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych na 
lata 2021-2027. Miesz-
kańcy mogą mieć na nią 
wpływ, biorąc udział 
w specjalnej ankiecie.

W  strategii zawarte zo-
staną kierunki działań 
o charakterze społecznym, 
należące do kompetencji 
samorządu powiatowego. 
Z  uwagi na fakt, iż każde 
z  zadań będzie dotyczyło 
rozwiązywania problemów 
społecznych mieszkańców 
Powiatu Inowrocławskie-

go, do udziału w  procesie 
opracowywania strate-
gii zaproszono zarówno 
przedstawicieli instytucji 
jak i samych mieszkańców.

Organizatorzy nie są 
w stanie organizować bez-
pośrednich spotkań, któ-
re byłyby najlepszą formą 
uzyskania opinii.

Ankiety będzie można 
wypełniać do najbliższej 
niedzieli, 14 marca. Im 
więcej odpowiedzi wpły-
nie, tym pełniejszy będzie 
obraz problemów spo-
łecznych mieszkańców 
naszego powiatu. Link do 
ankiety można znaleźć na 
stronie internetowej www.
inowroclaw.powiat.pl

90 zabytków na 90-lecie

Mundurek małego Sokoła Ważna ankieta

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza 
z Oddziałami Dwujęzycznymi

Najstarsza szkoła na Ku-
jawach, która w 2020 roku 
świętowała swoje 165-le-
cie. W gronie swoich absol-
wentów i wychowanków 
ma wielu zasłużonych Po-
laków. Szkoła - hołdując 
swym tradycjom – pozosta-
je równocześnie otwarta na 
świat i wszelkie nowości. 
Dzięki temu jest nie tylko 
placówką oświatową, ale 
także ważnym czynnikiem 
kujawskiego dziedzictwa 
kulturowego oraz ośrod-
kiem wydawniczym i opi-
niotwórczym, działającym 
aktywnie na rzecz miejsco-
wego społeczeństwa. 

Od lat „Kasprowicz” 
znajduje się na szczycie 
rankingu miesięcznika Per-
spektywy. W tym roku za-
jął 3. miejsce w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim 
w rankingu olimpijskim 
(65. miejsce w kraju) oraz 
11. miejsce w województwie 
w rankingu ogólnym (239. 
miejsce w kraju). Dodając 
do tego stuprocentową zda-
walność matur, śmiało moż-
na stwierdzić, że „Kaspro-
wicz” to najskuteczniejsza 
szkoła w naszym regionie 
w przygotowaniach do re-

krutacji na prestiżowe kie-
runki studiów.

Profile:
- klasa lingwistyczna (dwu-

języczna) z rozszerzonym 
językiem angielskim i hisz-
pańskim;

- klasa matematyczno-infor-
matyczna z rozszerzonym 
językiem angielskim;

- klasa medyczna (rozsze-
rzone: biologia i chemia);

- klasa o profilu: cyberbez-
pieczeństwo – w ramach 

programu „Cyber.mil 
z klasą” (rozszerzone: 
matematyka, informaty-
ka);

- klasa społeczno-prawna 
z elementami amery-
kanistyki (rozszerzone: 
historia, wos).

KONTAKT:
tel. 52 357 22 07
e-mail: 
szkola@kasprowicz.az.pl
strona: 
www.kasprowicz.az.pl 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Inowrocławiu

To placówka prowadząca 
praktyczną naukę zawodu 
dla uczniów szkół ponadpod-
stawowych, a jej nadrzędnym 
zadaniem jest realizowanie 
zajęć praktycznych w ramach 
umów podpisanych ze szko-
łami zawodowymi.

CKZ posiada atest Insty-
tutu Spawalnictwa w Gliwi-
cach do szkolenia spawaczy 
oraz Akredytację Kujaw-
sko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty do prowadzenia 
działalności kursowej. Dys-
ponuje bogatą bazą dydak-
tyczną, nowocześnie wy-
posażonymi pracowniami 
i salami zajęć praktycznych. 

Zaprasza wszystkich chęt-
nych absolwentów szkół 
podstawowych, którzy chcą 
zdobyć atrakcyjny zawód lub 
dobrze przygotować się do 
studiów na uczelniach tech-
nicznych.
CKZ kształci w następujących 
zawodach:
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik mechanik na 

podbudowie kwalifikacji 
operator obrabiarek skra-
wających,

- technik pojazdów samo-
chodowych,

- mechanik pojazdów samo-
chodowych,

- elektromechanik pojaz-
dów samochodowych,

- technik teleinformatyk,
- technik mechatronik.
Kursy:
- kwalifikacyjny na upraw-

nienia elektryczne do 1 kV 
do zajmowania się eksplo-
atacją urządzeń elektrycz-
nych w zakresie obsługi, 
konserwacji i montażu;

-  spawania gazowego 
acetylenowo - tlenowego, 
metodami MAG oraz TIG , 
spawania łukowego elek-
trodą otuloną; 

- kursy kwalifikacyjne 
(KKZ) adresowane do 
osób dorosłych, zaintere-
sowanych uzyskiwaniem 
i uzupełnianiem wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych; 

- kursy komercyjne 
w specjalnościach me-
chanicznych i elektrycz-
nych.

KONTAKT:
tel. 52 357 30 06, 
fax: 52 357 64 32
e-mail: 
ckpino@poczta.onet.pl
strona: www.ckzino.pl
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FOT. MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA
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gmina inowrocław www.gminainowroclaw.eu

Grażyna Zaręba

Miło nam poinformować, 
że w ubiegłym tygodniu 
Pani Helena Ksiąszka 
– mieszkanka Balina 
– obchodziła setne 
urodziny!

Jubilatkę w  dniu Jej świę-
ta odwiedzili: Przewodni- 
cząca Sejmiku Wojewódz-
twa Kujawsko–Pomor- 
skiego Elżbieta Piniewska 
oraz Wójt Gminy Inowro-
cław Tadeusz Kacprzak 
wraz z  Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Grażyną 
Zaręba.

„Sto Lat” to piękny jubile-
usz, który wzbudza podziw 
oraz uznanie. „Sto Lat” to 
przeżyte wielkie wydarze-
nia światowe, liczne proble-
my lokalne i  te najbliższe 
sercu sprawy osobiste, ro-
dzinne. To także wspomnie-
nie dzieciństwa, wieku mło-
dzieńczego i lat dorosłych.

Pani Helena dochowała 
się dwóch córek: Hanny 
i  Marii oraz trzech wnu-
cząt i  czterech prawnu-
cząt.

Z  okazji tak wspaniałego 
jubileuszu życzymy Pani 
Helenie Ksiąszce wszystkie-
go, co najlepsze i  wielu lat 
w zdrowiu.

„200 lat, 200 lat  
niech żyje, żyje nam...”

W tym roku (miejmy 
nadzieję, że był to roczny 
wyjątek), Panie z terenu 
gminy Inowrocław na 
koncert z okazji swojego 
Święta zostały zaproszo-
ne do… internetu.

Podczas niedzielnego spo-
tkania na facebookowym 
fanpage’u  Gminy Inowro-
cław przeprowadzono kon-
kurs ze znajomości piose-
nek znanych powszechnie 
jako biesiadne. Można też 
było przyłączyć się ze śpie-
wem do prowadzących pro-
gram, a  także przesłać de-
dykację.

Nim jednak rozpoczęła 
się zabawa i  górę wzięły 
muzyczne emocje, ogląda-
jących powitał Wójt Gminy 
Inowrocław Tadeusz Kac-
przak, kierując do zebra-
nych przed monitorami 
Pań życzenia: „Chciałbym, 
abyście były doceniane… 
Abyście były kochane, sza-
nowane, rozpieszczane, 
pożądane, abyście były ob-
darowywane nie tylko sło-
wami wdzięczności i podzi-
wu, ale i prezentami.”

W  godzinnym konkursie 
wzięło udział blisko czter-
dzieści osób, oczywiście 
w większości były to Panie. 
Po zliczeniu poprawnych 
odpowiedzi (zamieszczo-
nych w ponad pięciuset ko-
mentarzach) okazało się, że 
aż dziewięcioro rywalizują-
cych odgadło tytuły wszyst-
kich prezentowanych pio-
senek: Justyna Bożejewicz, 
Mariola Gapińska, Agata Ję-
drzejewska, Jolanta Jędrze-
jewska, Sławka Kroczyk, 
Anna Leszczyńska, Marta 
Marta, Małgorzata Pawłow-
ska oraz Michał Sandecki, 

W  związku z  tym, iż 
nie udało się zarządzić do-
grywki, zdobywcę głównej 
nagrody (voucher na słodki 
wypiek z  Centrum Integra-

cji Społecznej w  Łojewie), 
a  właściwie nagród, jako 
że organizatorzy zwiększyli 
pulę do trzech sztuk, trzeba 
było wyłonić losowo. Pod-
czas losowania szczęście 
uśmiechnęło się do Marioli 
Gapińskiej, Agaty Jędrze-
jewskiej i  Michała Sandec-
kiego. I  do tych osób trafią 
vouchery. Pozostali współ-
zwycięzcy otrzymają gadże-
ty związane z  Gminą Ino-
wrocław.

Wszystkim uczestnikom 
zabawy serdecznie gratu-
lujemy muzycznej wiedzy 
i  zapraszamy na kolejne 
wydarzenia on-line, tak te 
o  charakterze rozrywko-
wym, jak i  poważniejsze, 
jak chociażby cykliczne 
spotkania z  Wójtem Gmi-

ny Inowrocław Tadeuszem 
Kacprzakiem. To najbliż-
sze planowane jest już na  
31 marca. Szczegóły poda-
my niebawem.

Inną atrakcją związaną 
z Dniem Kobiet, tym razem 
zamieszczoną na kanale 
YouTube Gminy Inowro-
cław, był uroczysty występ 
przygotowany przez dzieci 
z  Przedszkola Samorządo-
wego Gminy Inowrocław 
„Akademia Przedszkolaka” 
– oddział Sławęcinek. Na 
filmie, który swoją premierę 
miał 8 marca br. prezentuje 
się grupa „Malinki”, której 
opiekunem jest Kinga Sło-
twińska.

Gratulując przedszkola-
kom występu zapraszamy 
Państwa do oglądania.

STOP COVID!
Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 
RP w przesłanych 
materiałach zachęca 
do instalowania 
w telefonach aplikacji 
STOP COVID – ProteGO 
Safe.

Aplikacja – jak czytamy 
– pomoże nam w wycho-
dzeniu z  najostrzejszych 
obostrzeń związanych 
z  pandemią. Informuje 
o potencjalnym zagroże-
niu zakażenia koronawi-
rusem.

Jak działa? Dzięki Pro-
teGO Safe telefon zapa-
mięta kogo spotkaliście. 
Co ważne, nikomu tych 
informacji nie przeka-
zuje. Za to poinformuje 
Was o kontakcie z osobą 
zakażoną i podpowie, co 
zrobić w  takiej sytuacji. 
To szansa na szybszą re-
akcję i pomoc.

Aplikacja jest bezpiecz-
na i  anonimowa. Prote-
GO Safe dba o  bezpie-
czeństwo Twoich danych 
i  prywatność. Nie zbiera 
żadnych danych. Nigdzie 

nie przekazuje jakichkol-
wiek informacji na Twój 
temat. Nie śledzi Twojej 
lokalizacji, nie ma dostę-
pu do jakichkolwiek pli-
ków czy informacji, które 
trzymasz w telefonie.

W  podsumowaniu 
Kancelaria informuje: 
aplikacja ProteGO Safe 
to realna pomoc dla nas 
wszystkich. Dzięki niej 
szybciej wrócimy do 
normalnego życia. Waż-
ne, aby korzystało z niej 
możliwie najwięcej osób. 
Zachęć znajomych do 
pobrania, zainstalowania 
i korzystania z aplikacji. 

ProteGO Safe wydany 
został przy współpracy 
z  Głównym Inspekto-
ratem Sanitarnym. Apli-
kacja przewidziana jest 
do użytku na terenie 
Polski.

Więcej informacji znaj-
dą Państwo na stronie 
www.gov.pl/web/korona-
wirus/protegosafe.

Na Dzień Kobiet
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GMINA KRUSZWICA www.gminakruszwica.pl

Z budżetu Gminy Krusz-
wica może być udzielona 
dotacja celowa służąca 
ochronie zasobów wod-
nych, polegająca na gro-
madzeniu wód opadowych 
na terenie nieruchomości 
poprzez zastosowanie 
zbiorników retencyjnych 
naziemnych o pojemno-
ści nie mniejszej niż 300 
litrów oraz podziemnych 
o pojemności nie mniejszej 
niż 1000 litrów. 

O wsparcie mogą się ubie-
gać osoby fizyczne, wspól-
noty mieszkaniowe oraz 
przedsiębiorcy. Podmiot 
ubiegający się o dotację ce-
lową powinien posiadać ty-
tuł prawny do nieruchomo-
ści położonej w  granicach 
administracyjnych Gminy 
Kruszwica.

Dotacja celowa  jest udzie-
lana na jeden rodzaj zbior-
nika retencyjnego   na danej 
nieruchomości wyłącznie   

na  dofinansowanie kosztów 
zakupu,   budowy i  monta-
żu elementów wchodzących 
w  skład zbiornika reten-
cyjnego oraz gwarantująca 
efekt ekologiczny. Wykonany 
zbiornik retencyjny należy 
utrzymać przez okres   3 lat, 
licząc od dnia jego odbioru. 

Burmistrz   Kruszwicy 
w  terminie 14 dni od daty 
wpływu   wniosku o  dota-
cję dokona oceny spełnie-
nia kryteriów do przyznania 
dotacji. W  przypadku gdy 
wniosek nie spełnia kryte-
riów do przyznania dotacji 
albo wyczerpane zostały 
środki finansowe zaplano-
wane na ten cel w  danym 
roku, Burmistrz Kruszwicy 
zawiadamia wnioskodaw-
cę o  odmowie przyznania 
dotacji. W  razie stwier-
dzenia braków we wniosku 
wzywa się wnioskodawcę 
do ich uzupełnienia w  ter-
minie 7 dni pod rygorem 
pozostawienia wniosku 
bez rozpoznania. Dotacja 
przyznawana będzie w  ko-
lejności składania wnio-

sków do czasu wyczerpa-
nia środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel. 
Wnioski niezrealizowane 
w  danym roku będą reali-
zowane w następnym roku 
w przypadku  dysponowa-
nia środkami finansowymi 
na ten cel. 

Po stwierdzeniu, że wnio-
sek spełnia warunki udzie-
lenia dotacji, zostaje za-
warta umowa określająca 
wysokość dotacji, sposób jej 
rozliczenia i  termin płatno-
ści. Maksymalna wartość 
dotacji to 60% udokumento-
wanych kosztów  jednak nie 
więcej niż 1.500,00 zł. Miej-
scem składania wniosków 
jest Biuro Obsługi Intere-
santa w  Urzędzie Miejskim 
w  Kruszwicy, ul. Nadgo-
plańska 4, 88-150 Kruszwi-
ca, parter - pokój 24.

Szczegółowe  informacje 
można uzyskać pod nume-
rem telefonu 52/351 50 10 
wew. 37 oraz w  siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Krusz-
wicy przy ul. Nadgoplań-
skiej 4, pokój 113.

W ostatnich dniach 
ogłoszone zostały 
trzy przetargi 
na przebudowę 
dróg gminnych 
w miejscowościach 
Przedbojewice, Sukowy 
oraz Witowiczki.

Projektowane inwestycje 
na przebudowę ww. dróg 
polegać będą m.in. na: 
wykonaniu robót rozbiór-
kowych i  ziemnych, bu-
dowie odcinka kanalizacji 
deszczowej oraz rowów 
drogowych, wykonaniu 
warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni jezdni, opa-
ski oraz zjazdów, elemen-
tów oznakowania – po-
ziome i  pionowe oraz 
wycince drzew i  krze-
wów kolidujących z  in-
westycją.

To kolejne inwesty-
cje drogowe realizowa-
ne w  tym roku. Obecnie 

trwają już prace nad bu-
dową mostu w  Kobylni-
kach oraz przebudową ul. 
Wspólnej w Kruszwicy.

Oferty przetargowe na 
ww. zadania można skła-
dać:
• do 10 marca godz. 11.00 

dla zadania „Przebu-
dowa drogi gminnej 
w miejscowości Przed-
bojewice od km 0+000 
od km 0+778”,

• do 15 marca godz. 11.00 
dla zadania „Przebu-
dowa drogi gminnej nr 
150808C w miejscowo-
ści Sukowy”,

• do 18 marca godz. 11.00 
dla zadania „Przebu-
dowa drogi gminnej 
w miejscowości Wito-
wiczki”.
Więcej informacji na 

platformie zakupowej 
Gminy Kruszwica.

Do 30 kwietnia można składać 
wnioski na zbiorniki retencyjne

Ruszyły kolejne inwestycje drogowe 
w Gminie Kruszwica
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www.gniewkowo.com.pl  gmina gniewkowo

Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach  
na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP  
w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach

4 marca 2021 r. dokona-
no technicznego odbioru 
robót budowlanych 
dotyczących prac rewita-
lizacyjnych w miejscowo-
ści Szadłowzice. 

W  ramach zaplanowanej 
inwestycji powstała infra-
struktura publiczna umożli-
wiająca realizację projektów 
związanych z  rozwojem 
oraz aktywizacją społecz-
ną. W  ramach projektu 
stworzono odpowiednie 
zaplecze infrastrukturalne 
składające się z  budynku 
świetlicy wiejskiej wypo-
sażonej miedzy innymi 
w  sprzęt komputerowy, 
strefy ruchu, na którą skła-
dają się urządzenia umożli-
wiające podejmowanie ak-
tywności fizycznej oraz plac 
zabaw, a  także strefy akty-
wizacji i integracji społecz-
nej, w skład której wchodzi 

drewniana altana, grill, ła-
wostoły, stoisko z  planszą 
do gry w  szachy i  miejsca 
parkingowe. Jest to odpo-
wiedź na problemy związa-
ne z brakiem odpowiedniej 
infrastruktury pozwalającej 
na realizowanie projektów 
społecznych. Dzięki stwo-
rzeniu zaplecza infrastruk-
turalnego możliwe będzie 
prowadzenie działań ukie-
runkowanych na niwelację 
negatywnych zjawisk spo-
łecznych występujących 

wśród mieszkańców Sza-
dłowic. Poprawa jakości 
infrastruktury publicznej 
w  miejscowości Szadłowi-
ce przyczyni się do zwięk-
szenia udziału mieszkań-
ców w  życiu społecznym, 
wzrost ich integracji oraz 
przyczyni się do zmniejsze-
nia występowania zjawiska 
wykluczenia społecznego. 
Dzięki zastosowanym tech-
nologiom i  rozwiązaniom 
obiekt dostępny będzie dla 
ogółu mieszkańców Sza-

dłowic, jak i  gminy Gniew-
kowo, w  tym dla osób nie-
pełnosprawnych, starszych 
oraz posiadających trudno-
ści w poruszaniu się. 

Zadanie zrealizowano 
z  wykorzystaniem środ-
ków unijnych w  ramach 
Działania 7.1 Rozwój lo-
kalny kierowany przez 
społeczność w  ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskie-
go na lata 2014-2020. 

Wartość całkowita pro-
jektu zgodnie z wnioskiem 
o  dofinansowanie oraz 
umową o  dofinansowanie 
zadania z dnia 23.02.2021 r. 
wynosi 642.090,74 zł, war-
tość dofinansowania wy-
nosi 95%, czyli 609.986,20 
zł. Rzeczywisty koszt pro-
jektu unijnego to kwota 
662.733,45 zł. 

Poza projektem unijnym 
wykonano prace dodatkowe 
na łączną kwotę 41.424,88 
zł, która została poniesiona 
ze środków własnych gminy 
Gniewkowo. 

W sobotę, 27 lutego 2021 
roku do Gniewkowa przy-
jechał John Porter. 

Koncert trwał od godz. 
18.00 do prawie 20.00. Re-
pertuar artysty obfitował w 
utwory ukazujące przekrój 
jego niezwykle twórczej i 
nieco burzliwej muzycznej 
kariery. Tworzył Porter so-
lowo, w duecie, a także w 
zespole. Na sali koncerto-
wej MGOKSiR wystąpił jako 
artysta solowy. „Nie można 
zamknąć miłości” - śpiewał 
w premierowej piosence, 
„Lockdown Love”.

Koncert transmitowa-
ny był w serwisie YouTube 
i oglądało go około 500 fa-
nów. Dostępny był do oglą-
dania zarówno na żywo, jak 
i do godz. 23.59 tego samego 
dnia – dla tych, którzy nie 
zdążyli występu posłuchać. 
John Porter zagrał szereg 
utworów, w których poka-
zał swoją nietypową wraż-

liwość, wielkie serce, jak 
i niegasnące emocje. Grał 
na dwóch różnych gitarach 
oraz na harmonijce. Mul-
tiinstrumentalista zadziwił 
formą, w jakiej wciąż jest. 
To niewątpliwie muzyk kla-
sy światowej.

W Gniewkowie wystąpił 
po raz pierwszy. „Dlacze-
go Gniewkowo? Skąd ten 
gniew? Wyluzujcie” - żar-
tował. „Nie poddawajcie 
się i róbcie swoje” – mówił 
w końcowej przemowie. 
Wydarzenie organizowane 
było wspólnie z Partnerem 
MGOKSiR z województwa 
pomorskiego, ośrodkiem 
kultury w Luzinie. „Luzino 
to luz, to rozumiem” - mó-
wił Porter. Nie da się ukryć, 
że w istocie było to wy-
darzenie warte uwagi i na 
pewno chcemy takich wię-
cej. Póki trwa pandemia, 
zapraszamy przede wszyst-
kim przed ekrany. Koncerty 
transmitujemy w doskonałej 
jakości – warto być z nami.

„Nie można zamknąć  
miłości” - relacja  

z koncertu Johna Portera
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gmina dąbrowa biskupia www.dabrowabiskupia.pl

7.03.2021 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Dą-
browie Biskupiej gościli-
śmy jednego z założycieli 
zespołu UNIVERSE. 

Henryk Czich przedstawił 
nam historię zespołu oraz 
zaśpiewał kilka utworów. 
Na koniec spotkania moż-
na było zakupić książki pt. 
„Tacy byliśmy... czyli Uni-
verse znany i nieznany” 
oraz  płyty CD z największy-
mi przebojami grupy.

Panie przed telefonami, 
laptopami i telewizorami 
mogły poczuć się jak na 
prawdziwym koncercie. 

Zespół zagrał piosenki swo-
jego autorstwa. Dzięki nim 
mogliśmy poczuć ten świet-
ny klimat. Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Dąbrowie Biskupiej wszyst-
kim Paniom jeszcze raz życzy 
Wszystkiego Najlepszego!

Spotkanie autorskie  
z Henrykiem Czich 

Koncert zespołu Nie-Toperz  
z okazji Dnia Kobiet

fo
T. N

AD
ES

ŁA
NE

fo
T. N

AD
ES

ŁA
NE

Oba wydarzenia były transmitowane na FB Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej.    

www.rojewo.pl  GMINA ROJEWO

Szkoła Podstawowa im. bł. 
ks. Mariana Skrzypczaka 
w Rojewicach mieści się 
w jednym z malowniczych 
zakątków gminy Rojewo. 
Z jej okien roztacza się 
widok na przepiękne lasy. 
Spokojna, bezpieczna oko-
lica, przyjazna atmosfera 
i wyspecjalizowana kadra 
pedagogiczna sprawia-
ją, że nauka staje się dla 
uczniów przyjemnością. 

Dzieci w naszej szkole uczą 
się w  klasach od 0 do VIII. 
Funkcjonują również od-
działy przedszkolne, do któ-
rych serdecznie zaprasza-
my! Nabór trwa!

Nasze oddziały przed-
szkolne oferują:
• zajęcia z terapii logope-

dycznej oraz języka angiel-
skiego,

• komfort nauki w małych 
grupach,

• zaangażowaną i wykwa-
lifikowaną kadrę pedago-
giczną,

• wiele imprez przedszkol-
nych,

• ciekawe i innowacyjne 
projekty,

• miłą i sympatyczną at-
mosferę,

• współpracę z rodzicami 
oraz środowiskiem lokal-
nym,

• opiekę świetlicową, stano-
wiącą pozalekcyjną formę 

działalności wychowaw-
czo-opiekuńczej szkoły.

Zapraszamy do kontaktu:
Szkoła Podstawowa 
im. bł. ks. Mariana 
Skrzypczaka w Rojewicach 
Rojewice 19, 88-111 Rojewo
tel.: 52 351 25 21  
www. szkolarojewice.pl
REKRUTACJA TRWA! 
DOŁĄCZCIE DO NAS!

Zapraszamy do oddziałów przedszkolnych 
w Rojewicach Te słowa wielkiego trene-

ra, patrona naszej szkoły, 
Kazimierza Górskiego, 
w sposób szczególny 
odnoszą się do młodego 
pokolenia. Każą im ufać, 
że marzenia mogą się 
spełnić, trzeba tylko wie-
rzyć w swoje możliwości 
i nigdy się nie poddawać.

Zapraszamy do Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego 
w Rojewie!  

W skład Zespołu wchodzą:
• Publiczne Samorządowe 

Przedszkole „Akademia 
Przedszkolaka” w Rojewie

• Szkoła Podstawowa w Ro-
jewie (klasy 0-VIII)

• Filia Szkoły Podstawowej 
w Ściborzu (klasy0-III)

• Filia Szkoły Podstawowej 
w Liszkowie (klasy 0-VIII)

W naszym Zespole:
• Promujemy wartości, które głosił nasz 

patron: patriotyzm, szacunek, praca, 
wiara we własne możliwości, fair play, 
uczciwość, skromność, szczerość.

• Pracuje u nas wyspecjalizowana kadra 
pedagogiczna, nieustannie podnosząca 
swoje kwalifikacje.

• Dbamy o bezpieczeństwo. Uczniowie 
z młodszych klas uczą się w innych 
budynkach niż starsi.

• W codziennej pracy dydaktycznej 
wykorzystujemy tablice interaktywne 
i uczymy dzieci programowania z wyko-
rzystaniem robotów.

• W szkole funkcjonuje biblioteka 
i świetlice, które są ważnym ogniwem 
naszych placówek.

• Zajęcia ruchowe i zabawy 
organizowane są w bezpiecznych 
miejscach (hala sportowa, boiska 
sportowe, ogrodzone tereny szkół 
i placów zabaw).

• Dbamy o podnoszenie jakości 
pracy szkoły poprzez udział w licznych 
projektach i programach. Pozyskuje-
my środki na zakup nowoczesnego 
sprzętu, wykorzystywanego podczas 
zajęć dodatkowych rozwijających za-
interesowania i wyrównujących szanse 
uczniów. Obecnie realizujemy projekt 

„Rozwój kompetencji kluczowych 
w gminie Rojewo”.

• Rozwijamy zainteresowania i pasje 
uczniów.

• Pomagamy uczniom pokonywać 
trudności i uwierzyć we własne siły, 
organizując dla nich różne zajęcia 
specjalistyczne: logopedyczne, terapię 
pedagogiczną, zajęcia korekcyjno-
-kompensacyjne, zajęcia rewalida-
cyjne.

• Bierzemy udział w akcjach i programach 
uczących empatii i szacunku do innych.

• Dbamy o integrację uczniów poprzez 
organizowanie licznych konkursów, 
imprez okolicznościowych i podtrzymy-
wanie tradycji.

• Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w kon-
kursach ogólnopolskich, wojewódzkich 
i powiatowych.

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!
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„Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”
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www.pakosc.pl  GMINA PAKOŚĆ

W ramach programu 
„Szkolny Klub Spor-
towy” ogłoszonego 
przez Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, 3 szkoły 
z terenu gminy Pakość 
otrzymały dofinanso-
wanie na prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych. 

Wniosek o  dofinansowa-
nie dla szkół publicznych 
został złożony za pośred-
nictwem Gminy Pakość, 
a  porozumienie z  Ku-
jawsko-Pomorskim Sto-
warzyszeniem Związków 
Sportowych podpisano 
w lutym br. 

Gminie Pakość przyzna-
no 5 grup ćwiczebnych 
- 2 grupy dla uczniów 
Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopol-
skich, 2 grupy ćwiczebne 
dla Szkoły Podstawowej 
im. Ewarysta Estkowskie-
go oraz 1 grupa dla Szkoły 
Podstawowej im. Armii 

Krajowej w  Kościelcu. 
Zajęcia prowadzone są 
przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego szkół, 
skierowane zarówno dla 
chłopców, jak i  dziew-
cząt. Łącznie programem 
objętych jest 92 uczniów. 
Program realizowany jest 
do końca grudnia 2021 r.

SKS ma na celu stwo-
rzenie przestrzeni do 
dodatkowej aktywności 
fizycznej, realizowanej 
w  formie zajęć sporto-
wych i  rekreacyjnych pod 
opieką nauczyciela pro-
wadzącego zajęcia wycho-
wania fizycznego w  danej 
szkole. Dofinansowanie 
w ramach programu prze-
znaczone jest na wyna-
grodzenie osób prowa-
dzących zajęcia sportowe 
w  grupach ćwiczebnych, 
a  gmina Pakość zobowią-
zana jest do nieodpłatnego 
udostępniania pomiesz-
czeń i sprzętu sportowego 
niezbędnego do prowadze-
nia zajęć oraz do wykaza-
nia kosztów dodatkowych 
jako procentowy wkład 
własny do programu. 

1676 Boisk Orlik i 2506 
animatorów, którzy 
będą na nich prowadzić 
zajęcia. Tak wyglądają 
liczby projektu „Lokalny 
Animator Sportu” 
w roku 2021. Do udziału 
w projekcie aplikowało 
1818 Orlików.

Wnioski złożone przez 
Gminę Pakość na Orliki 
znalazły się na liście szczę-
śliwców, które spełniły 
wszystkie wymogi formal-
ne zgodne z  regulaminem 
projektu i  otrzymały do-
finansowanie! W  ramach 
zadania zatrudnionych 
zostało czterech lokalnych 
animatorów, którzy już od 
marca prowadzą zajęcia 
sportowe na Orliku przy 
ulicy Barcińskiej i  Mogi-
leńskiej.

Projekt „Lokalny Ani-
mator Sportu” jest syste-
mowym rozwiązaniem, 

którego głównym celem 
jest upowszechnianie ak-
tywności fizycznej i  spor-
tu wśród dzieci i młodzie-

ży poprzez umożliwienie 
udziału w  sportowych 
zajęciach pozalekcyjnych 
i  pozaszkolnych, dofinan-

sowanych ze środków Mi-
nisterstwa Sportu, w  ra-
mach zadań realizowanych 
przez Ministra Sportu.

Program „Szkolny Klub Sportowy” Otrzymaliśmy dofinansowanie 
na zajęcia sportowe 

FOT. NADESŁANE

www.zlotnikikujawskie.pl  gmina złotniki kujawskie

Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie sta-
nowi nagrodę dla osób, 
które przeżyły co naj-
mniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. 

Aby zainicjować proce-
durę nadania Medalu za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, należy w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego 
właściwym ze względu 
na miejsce zameldowania 
złożyć wniosek o nadanie 
Medalu za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie.

W związku z powyż-
szym Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Złot-
nikach Kujawskich prosi 
pary, które w bieżącym 
roku obchodziły lub będą 
obchodzić Złoty Jubile-
usz pożycia małżeńskie-
go, o składanie wnio-

sków do  31 marca 2021 r. 
w Urzędzie Stanu Cywil-
nego (pokój nr 5), gdzie 
można również uzyskać 
dodatkowe informacje 
o sposobie załatwienia 
sprawy.

Pary małżeńskie, które 
złożyły wniosek o Medal 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie w 2020 roku, 
prosimy o cierpliwość. 
Kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego wystąpił 2 
kwietnia 2020 r. o nadanie 
odznaczeń i oczekuje na 
informację w sprawie ich 
przyznania przez Prezy-
denta RP. 

Uczniowie ZPO w Tucznie 
lubią zadania, które mogą 
wykonać samodzielnie, 
według własnych pomy-
słów. To one sprawiają, 
że najwięcej się uczymy 
i zapamiętujemy. 

Nauczycielka plastyki, pani 
Ilona Gawrońska, zabrała 
siódmoklasistów na wirtu-
alną wycieczkę do Muzeum 
Jana Kasprowicza w Inowro-
cławiu. Do budynku muzeum 
poszła sama pani Ilona i  po-
łączyła się z  uczniami onli-
ne. Wspólnie obejrzeli wysta-
wę poświęconą Mikołajowi 
Kopernikowi. Na lekcji zabra-
li się do wykonania w dowol-
ny sposób plastycznej notatki 
o wielkim astronomie. Takie 
notatki uczniowie z  Tuczna 
lubią najbardziej - ich polo-
nistyczne hasło brzmi: „notuj 
tak, jak lubisz”. W  ten spo-
sób uczą się odpowiedzialno-
ści i  samodzielności - umie-
jętności niezwykle ważnych 
w życiu.

INFORMACJA

Medal za Długoletnie  
Pożycie Małżeńskie 

Uczenie przez działanie  
w Zespole Palcówek Oświatowych w Tucznie
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od 12 do 18 marca

 poniedziałek, 15 marca

05.10  Przysięga (370) - serial
06.00  Elif (935) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary (63) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1112) 
08.35  Ranczo (67) - serial
09.35  Komisarz Alex (175) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (275) - serial
11.25  Kasta (93) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes , agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (137) 
12.50  Na ratunek młodym 

szympansom (1) - dokument
14.00  Elif (936) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski (45) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (889) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (334) 
16.05  Przysięga (371) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4551) 
17.55  Klan (3770) - serial
18.20  Kasta (107) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (18) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (891) - info
20.30  Leśniczówka (355) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr, Polska 

2019, reż. Artur Tyszkiewicz, 
wyk. Marta Ścisłowicz, 
Grzegorz Małecki

22.15  Nocna rodzinka - dokument
23.25  Warto rozmawiać (204) 
00.25  Orchidea miłości 

- film telewizyjny, USA 2016, 
reż. W.D. Hogan

02.05  Zemsta szeryfa - film 
fabularny, USA 1968, reż. Ted 
Post, wyk. Clint Eastwood, Ed 
Begley, Pat Hingle

04.00  Nieobojętni - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (59) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (15) - serial
06.25  Coś dla Ciebie (291) 

- publicystyka
06.50  Familiada (2320) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (115) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2405) 

- serial
12.25  Koło fortuny (712) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (70) - serial
14.05  Va banque (211) - rozrywka
14.35  Na sygnale (248) - serial
15.05  Górscy ratownicy (24) - serial
15.50  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
16.00  Koło fortuny (979) - rozrywka
16.35  Familiada (2321) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (511) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (212) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (71) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2405) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2406) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1307) 
20.55  M jak miłość (1574) - serial
21.50  Czarna róża (4) - serial
22.45  Osiecka (4) - serial
23.45  Fuga - film fabularny, Czechy/

Szwecja/Polska 2018, 
reż. Agnieszka Smoczyńska, 
wyk. Gabriela Muskała, 
Łukasz Simlat, Małgorzata 
Buczkowska-Szlenkier

01.35  Warto kochać (50) - serial
02.35  Tato - film fabularny, Polska 

1995, reż. Maciej Slesicki, 
wyk. Bogusław Linda, Dorota 
Segda, Ola Maliszewska

04.30  Rodzinka.pl (244) - serial
04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (118) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (119) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (88) - serial
10.40  Dlaczego ja? (415) - serial
11.40  Gliniarze (408) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4609) - info
13.40  Trudne sprawy (1002) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1048) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4610) - info
16.30  Na ratunek 112 (524) - serial
17.00  Gliniarze (533) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3192) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  John Rambo 

- film fabularny, Niemcy/USA/
Tajlandia 2008, reż. Sylvester 
Stallone, wyk. Sylvester 
Stallone, Julie Benz, Matthew 
Marsden

22.05  Love Island. Wyspa miłości 
(85) - rozrywka

23.20  Jack Reacher: Jednym strzałem 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Christopher McQuarrie, 
wyk. Tom Cruise, Rosamund 
Pike, Richard Jenkins

02.15  Zabójca idealny 
- film fabularny, USA/
Hiszpania/Szwecja 2016, 
reż. Titus Paar, wyk. Steven 
Seagal, Sasha Jackson, Johnny 
Messner

03.55  Tajemnice losu (3959) - info
04.40  Disco gramy! (5050) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6339) - info
05.20  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.50  Akademia ogrodnika (2) - info
06.00  Ukryta prawda (1130) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Jesteśmy w domu! (3) 

- rozrywka
11.45  Ukryta prawda (1228) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1131) 

- serial
13.50  LAB (20) - serial
14.55  Szpital (365) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (21) - serial
18.00  Ukryta prawda (1229) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (306) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6340) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3187) 

- serial
20.55  Milionerzy (426) 

- rozrywka
21.30  Równi sobie (3) 

- rozrywka
22.30  Godziny szczytu 

- film fabularny, USA 1998, 
reż. Brett Ratner, 
wyk. Jackie Chan, Chris Tucker, 
Ken Leung

00.40  Co za tydzień (985) - info
01.10  Strzelec (5) - serial
02.10  Uwaga! (6340) - info
02.30  Noc magii (596) 

- rozrywka

 niedziela, 14 marca

05.10  Klan (3768) - serial
05.30  Klan (3769) - serial
06.00  Słownik polsko@polski (499)
06.25  Wojsko-polskie.pl (142) - info
06.55  Słowo na niedzielę (893) - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień (809) - info
08.30  Zakochaj się w Polsce (194) 
09.00  Weterynarze z sercem (101) 
09.30  Przyrodnik na tropie (20) - info
10.00  Jako w niebie, tak i w 

Komańczy - dokument
10.55  Słowo na niedzielę (893) - info
11.00  Transmisja mszy świętej 
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Pasterz (3) - dokument
13.15  Na ratunek młodym 

szympansom (1) - dokument
14.15  Z pamięci (114) - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy (273) 
15.05  Komisarz Alex (185) - serial
16.05  Sekretne życie kotów (1) 
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Ojciec Mateusz (317) - serial
18.30  Jaka to melodia? (4552) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Stulecie Winnych (28) - serial
21.15  To był rok! (21) - rozrywka
22.20  Orchidea miłości - film 

telewizyjny, USA 2016, reż. 
W.D. Hogan, wyk. Italia Ricci

00.00  Gentleman z rewolwerem 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2018, reż. David 
Lowery, wyk. Robert Redford

01.40  Młodość - film fabularny, 
Włochy/Francja/Szwajcaria/
Wielka Brytania 2015, 
reż. Paolo Sorrentino

03.55  Jaka to melodia? (4552) 
04.40  Z pamięci (114) - publicystyka
04.45  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2403) - serial
05.50  Barwy szczęścia (2404) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2405) - serial
06.55  M jak miłość (1573) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.15  Dookoła Bałtyku (2) - info
11.40  The Voice Kids - rozrywka
12.45  The Voice Kids - rozrywka
14.00  Familiada (2702) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (978) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2021 

- rozrywka
16.15  Na sygnale (296) - serial
16.45  Lajk! (132) - info
17.00  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
17.15  Moje życie XXL (1) - rozrywka
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (110) - dokument
18.55  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
19.25  Rodzinka.pl (160) - serial
20.00  Postaw na milion (255) 

- rozrywka
21.00  Saga wikingów - film 

fabularny, Szwajcaria/Wielka 
Brytania/Niemcy/RPA 2014, 
reż. Claudio Fäh, wyk. Ed 
Skrein, James Norton, Tom 
Hopper

22.50  Nasz najlepszy rok 
- film fabularny, Francja 2017, 
reż. Cédric Klapisch

00.55  Body/Ciało - film fabularny, 
Polska 2015, reż. Małgorzata 
Szumowska, wyk. Janusz 
Gajos, Maja Ostaszewska

02.35  Ostatnia akcja - film fabularny, 
Polska 2009, reż. Michał 
Rogalski, wyk. Jan Machulski, 
Marian Kociniak

04.20  Rodzinka.pl (243) - serial
04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.25  Ratatuj - film fabularny, 

USA 2007, reż. Brad Bird, 
Jan Pinkava

10.50  Spider-Man 2 - film fabularny, 
USA 2004, reż. Sam Raimi, 
wyk. Tobey Maguire, Kirsten 
Dunst, James Franco

13.45  Ninja Warrior Polska (16) 
- rozrywka

15.45  Twoja twarz brzmi znajomo 
(136) - rozrywka

17.40  Design Dream. Pojedynek 
na wnętrza (2) - rozrywka

18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie (392) 

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo - Klinika 

Skeczów Męczących (2) 
- rozrywka

22.10  Love Island. Wyspa miłości 
(84) - rozrywka

23.10  Pitbull. Ostatni pies 
- film fabularny, Polska 2018, 
reż. Władysław Pasikowski, 
wyk. Marcin Dorociński, 
Krzysztof Stroiński, Dorota 
Rabczewska

01.55  John Rambo 
- film fabularny, Niemcy/USA/
Tajlandia 2008, reż. Sylvester 
Stallone, wyk. Sylvester 
Stallone, Julie Benz, Matthew 
Marsden

03.55  Tajemnice losu (3958) - info
04.40  Disco gramy! (5049) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6338) - info
05.25  Ukryta prawda (1012) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika (1) - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Efekt domina 

- dokument, Polska 2021
12.00  Co za tydzień (985) - info
12.30  Tajemnica zawodowa (4) 

- serial
13.30  Los numeros 

- film fabularny, Polska 2011, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Lesław Żurek, Justyna 
Schneider, Tamara Arciuch

15.10  Planeta singli 
- film fabularny, Polska 2016, 
reż. Mitja Okorn, wyk. Maciej 
Stuhr, Agnieszka Więdłocha, 
Piotr Głowacki

18.00  Równi sobie (2) - rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6339) - info
20.00  MasterChef Junior - rozrywka
21.30  Szybcy i wściekli: Tokio Drift 

- film fabularny, USA/Niemcy/
Japonia 2006, reż. Justin Lin, 
wyk. Lucas Black, Damien 
Marzette, Trula M. Marcus

23.45  Obecność II 
- film fabularny, USA/Kanada/
Wielka Brytania 2016, 
reż. James Wan, wyk. Patrick 
Wilson, Vera Farmiga, Madison 
Wolfe

02.30  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

03.35  Noc magii (595) - rozrywka

 sobota, 13 marca

05.05  Klan (3766) - serial
05.30  Klan (3767) - serial
06.00  Sprawa dla reportera (794) 
06.50  Policzmy się dla Polski (47) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.35  Rok w ogrodzie (838) - info
08.00  Rok w ogrodzie extra (182) 
08.15  Wojsko-polskie.pl (142) - info
08.40  Pełnosprawni (395) 
09.10  Prywatne życie zwierząt (14) 
09.40  Miejsca kultu na świecie (1) 
10.40  Blondynka (109) - serial
11.40  Frisco Kid - film fabularny, USA 

1979, reż. Robert Aldrich
13.45  Okrasa łamie przepisy (273) 
14.15  Z pamięci (51) - publicystyka
14.25  Ozdrowieńcy (1) - dokument
15.05  Osiecka (3) - serial
16.05  Sanatorium miłości (33) 
17.00  Teleexpress
17.30  Jaka to melodia? (4545) 
18.30  Stulecie Winnych (27) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (890) - info
20.35  Komisarz Alex (185) - serial
21.35  Gentleman z rewolwerem 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2018, reż. David 
Lowery, wyk. Robert Redford

23.15  Poszukiwany, poszukiwana 
- film fabularny, Polska 1972, 
reż. Stanisław Bareja

00.55  Ballistic - film fabularny, 
USA/Niemcy 2002, reż. Wych 
Kaosayananda, wyk. Antonio 
Banderas, Lucy Liu

02.35  Jaka to melodia? (4545) 
03.30  Party przy świecach 

- film fabularny, Polska 1980, 
reż. Antoni Krauze, wyk. Halina 
Wyrodek, Wiesław Wójcik

04.30  Z pamięci (51) - publicystyka
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2401) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2402) - serial
07.00  M jak miłość (1572) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie (5679) 
11.20  Rodzinny ekspres (168) - info
11.50  The Voice Kids - rozrywka
12.55  The Voice Kids - rozrywka
14.00  Familiada (2701) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (977) - rozrywka
15.15  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (109) - dokument
15.45  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
16.25  Na dobre i na złe (801) 

- serial
17.25  Na sygnale (295) - serial
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion (256) 

- rozrywka
19.20  Rodzinka.pl (159) - serial
20.00  The Voice Kids - rozrywka
21.05  The Voice Kids - rozrywka
22.15  Kabaret. Super Show Dwójki 

(3) - rozrywka
23.25  Hity wszech czasów (11) 

- muzyka, Polska 2021
00.25  I że ci nie odpuszczę 

- film fabularny, Meksyk/USA 
2018, reż. Rob Greenberg, 
wyk. Eugenio Derbez, Anna 
Faris, Eva Longoria

02.20  Nigdy nie mów nigdy 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA/Niemcy 1983, 
reż. Irvin Kershner, wyk. 
Sean Connery, Klaus Maria 
Brandauer, Max von Sydow

04.40  Rodzinka.pl (242) - serial
05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.30  Horton słyszy Ktosia! 

- film fabularny, USA 2008, 
reż. Jimmy Hayward, 
Steve Martino

10.10  Ewa gotuje (413) - info
10.40  Nasz nowy dom (219) 

- rozrywka
11.40  Nasz nowy dom (220) 

- rozrywka
12.40  Design Dream. Pojedynek na 

wnętrza (1) - rozrywka
13.40  Łowcy nagród (3) - rozrywka
14.40  Rolnicy. Podlasie 

- dokument, Polska 2020
15.45  Więzienie (3, 4, 5, 6) 

- dokument, Polska 2018
17.45  Chłopaki do wzięcia (177) 

- dokument, Polska 2019
18.20  Chłopaki do wzięcia (178) 

- dokument, Polska 2019
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Kowalscy kontra Kowalscy 

(3, 4) - serial
21.05  Piękni i bezrobotni (3, 4) 

- serial
22.05  Vabank 

- film fabularny, Polska 1981, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Jan Machulski, Leonard 
Pietraszak, Witold Pyrkosz

00.35  Suma wszystkich strachów 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Kanada 2002, reż. Phil Alden 
Robinson, wyk. Ben Affleck, 
Morgan Freeman, James 
Cromwell

03.20  Tajemnice losu (3957) - info
04.40  Disco gramy! (5048) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6337) - info
05.25  Ukryta prawda (1011) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Efekt domina 

- dokument, Polska 2021
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Brzydula (99) - serial
12.00  Brzydula (100) - serial
12.30  Brzydula (101) - serial
13.00  Brzydula (102) - serial
13.30  Brzydula (103) - serial
14.00  Na Wspólnej (3183) - serial
14.25  Na Wspólnej (3184) - serial
14.50  Na Wspólnej (3185) - serial
15.20  Na Wspólnej (3186) - serial
15.50  MasterChef Junior - rozrywka
17.25  Efekt domina 

- dokument, Polska 2021
18.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6338) - info
20.00  Barry Seal: Król przemytu 

- film fabularny, USA/Japonia/
Kolumbia 2017, reż. Doug 
Liman, wyk. Tom Cruise, 
Domhnall Gleeson, Sarah 
Wright

22.20  Złodziejka tożsamości 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Seth Gordon, wyk. Jason 
Bateman, Melissa McCarthy, 
John Cho

00.50  Odwet 
- film fabularny, USA/Niemcy 
2003, reż. F. Gary Gray, 
wyk. Vin Diesel, Geno Silva, 
Timothy Olyphant

03.00  Uwaga! (6338) - info
03.20  Noc magii (594) - rozrywka

 piątek, 12 marca

05.15  Przysięga (369) - serial
06.05  Elif (934) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape (154) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1111) 
08.40  Ranczo (66) - serial
09.35  Komisarz Alex (174) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (274) - serial
11.25  Kasta (101) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (314) - info
12.50  Wielkie rzeki świata (3) 
14.00  Elif (935) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (887) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (333) 
16.05  Przysięga (370) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4550) 
17.55  Klan (3769) - serial
18.20  Kasta (93) - serial, Polska 2020
18.55  Jeden z dziesięciu (17) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (889) - info
20.30  Leśniczówka (354) - serial
21.00  Ojciec Mateusz (317) - serial
21.55  Blondynka (109) - serial
22.40  Blondynka. Kulisy serialu (9) 
22.55  Poszukiwany, poszukiwana 

- film fabularny, Polska 1972, 
reż. Stanisław Bareja

00.35  Ballistic - film fabularny, 
USA/Niemcy 2002, reż. Wych 
Kaosayananda, wyk. Antonio 
Banderas, Lucy Liu

02.10  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(30) - serial

02.55  Godziny grozy (8) - serial
03.50  Magazyn kryminalny 997 
04.40  Notacje (128) - dokument
04.50  Przerwa w nadawaniu

04.55  Na sygnale (294) - serial
05.25  Górscy ratownicy (14) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 
06.50  Familiada (2319) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski (48) 
11.25  Dookoła Bałtyku (1) - info
11.50  Barwy szczęścia (2404) - serial
12.30  Koło fortuny (711) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (69) - serial
14.05  Va banque (210) - rozrywka
14.35  Na sygnale (247) - serial
15.10  Górscy ratownicy (23) - serial
16.00  Koło fortuny (976) - rozrywka
16.35  Familiada (2320) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (510) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (211) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (70) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2404) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2405) - serial
20.35  The Voice Kids - rozrywka
22.45  Anything goes. Ale jazda! (24) 

- rozrywka
23.50  Muzyka, taniec, zabawa (50) 
00.50  Magia w blasku księżyca 

- film fabularny, USA/Francja 
2014, reż. Woody Allen, 
wyk. Colin Firth, Emma Stone, 
Marcia Gay Harden

02.40  Mistyfikacja 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/Izrael 1991, 
reż. Manny Coto, wyk. Dolph 
Lundgren, Louis Gossett jr, 
Lisa Berkely

04.20  Toccata 
- film fabularny, Polska 1983, 
reż. Aleksander Kuc, 
wyk. Ewa Dałkowska, 
Zygmunt Hübner, Elżbieta 
Kilarska

05.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (116) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (117) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (87) - serial
10.40  Dlaczego ja? (414) - serial
11.40  Gliniarze (407) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4608) - info
13.40  Trudne sprawy (1001) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1047) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4609) - info
16.30  Na ratunek 112 (523) - serial
17.00  Gliniarze (532) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3191) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

(136) - rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(83) - rozrywka
23.10  Lara Croft: Tomb Raider 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Japonia/Niemcy 
2001, reż. Simon West, 
wyk. Angelina Jolie, Jon 
Voight, Iain Glen

01.30  Star Trek: W nieznane 
- film fabularny, USA/Chiny/
Emiraty Arabskie/Kanada 
2016, reż. Justin Lin, 
wyk. Chris Pine, Zachary 
Quinto, Karl Urban

04.15  Tajemnice losu (3956) - info
04.40  Disco gramy! (5047) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6336) - info
06.00  Ukryta prawda (1129) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1227) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1130) 

- serial
13.50  LAB (19) - serial
14.55  Szpital (364) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (20) - serial
18.00  Ukryta prawda (1228) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (305) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6337) - info
20.05  Planeta singli 

- film fabularny, Polska 2016, 
reż. Mitja Okorn, 
wyk. Maciej Stuhr, Agnieszka 
Więdłocha, Piotr Głowacki

22.55  Król Skorpion 
- film fabularny, 
USA/Niemcy/Belgia 2002, 
reż. Chuck Russell, 
wyk. Dwayne Johnson, 
Steven Brand, Michael Clarke 
Duncan

00.50  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

01.50  Uwaga! (6337) - info
02.10  Noc magii (593) 

- rozrywka

od 12 do 18 marca

 czwartek, 18 marca

05.15  Przysięga (373) - serial
06.05  Elif (938) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Coś dla Ciebie (295) 
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1115) 
08.40  Ranczo (70) - serial
09.35  Komisarz Alex (178) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (278) - serial
11.25  Kasta (96) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (139)
12.45  Zainwestuj w marzenia (32) 
12.55  Bliskie spotkania 

ze zwierzętami (3) - dokument
14.00  Elif (939) - serial
14.45  Policzmy się dla Polski (48) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (893) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (337) 
16.05  Przysięga (374) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4555) 
17.55  Klan (3773) - serial
18.20  Kasta (115) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (21) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (894) - info
20.30  Leśniczówka (358) - serial
21.00  Sprawa dla reportera (795) 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.30  Magazyn kryminalny 997 
23.15  Motel Polska (25) - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.35  Londyńczycy (13) - serial
01.30  Nowa (3) - serial
02.25  Ocaleni (154) - talk show
03.30  Sprawa dla reportera (795) 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.50  Notacje - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (62) - kultura
05.25  Górscy ratownicy (18) - serial
06.20  Smaki świata po polsku 
06.50  Familiada (2323) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (110) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2408) - serial
12.25  Koło fortuny (715) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (73) - serial
14.05  Va banque (214) - rozrywka
14.35  Na sygnale (251) - serial
15.10  Górscy ratownicy (27) - serial
16.00  Koło fortuny (982) - rozrywka
16.35  Familiada (2324) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (514) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (215) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (74) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2408) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2409) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (111) 
20.55  Na sygnale (297) - serial
21.20  Na sygnale (298) - serial
21.50  Sanditon (3) - serial
22.45  Osiecka (7) - serial
23.40  Zabójczy widok 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Islandia/USA 1985, 
reż. John Glen, wyk. Roger 
Moore, Christopher Walken, 
Tanya Roberts

02.00  Teściowie - film fabularny, 
USA/Niemcy/Kanada 2003, 
reż. Andrew Fleming, wyk. 
Michael Douglas, Albert 
Brooks, Robin Tunney

03.45  Bez tożsamości (25) - serial
04.40  Kobieta niejedno ma imię (2) 

- muzyka, Polska 2017
05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (124) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (125) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (91) - serial
10.40  Dlaczego ja? (418) - serial
11.40  Gliniarze (411) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4612) - info
13.40  Trudne sprawy (1005) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1051) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4613) - info
16.30  Na ratunek 112 (527) - serial
17.00  Gliniarze (536) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3195) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (222) 

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (197) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(88) - rozrywka
23.10  Dzień Matki - film fabularny, 

USA 2016, reż. Garry Marshall, 
wyk. Jennifer Aniston, Kate 
Hudson, Julia Roberts

01.50  12 mężczyzn z kalendarza 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Arlene Sanford, 
wyk. Kristin Chenoweth, Anna 
Chlumsky, Stephen Huszar

03.45  Tajemnice losu (3962) - info
04.40  Disco gramy! (5053) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6342) - info
06.00  Ukryta prawda (1133) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1231) - serial
12.50  Ukryta prawda (1134) - serial
13.50  LAB (23) - serial
14.55  Szpital (368) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (24) - serial
18.00  Ukryta prawda (1232) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (309) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6343) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3190) - serial
20.55  Milionerzy (429) 

- rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Porady na zdrady 

- film fabularny, Polska 2016, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Magdalena Lamparska, 
Mikołaj Roznerski, Anna 
Dereszowska

00.35  Chyłka - Rewizja (5) 
- serial

01.40  Uwaga! (6343) - info
02.00  Noc magii (599) 

- rozrywka

 środa, 17 marca

05.15  Przysięga (372) - serial
06.00  Elif (937) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres (168) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1114) 
08.40  Ranczo (69) - serial
09.40  Komisarz Alex (177) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (277) - serial
11.25  Kasta (95) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (182)
12.45  Policzmy się dla Polski (46) 
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (2) - dokument, USA 2018
14.00  Elif (938) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (892) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (336) 
16.05  Przysięga (373) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4554) 
17.55  Klan (3772) - serial
18.20  Kasta (96) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (20) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Pogoda
20.10  Alarm! (893) - info
20.25  Leśniczówka (357) - serial
20.55  Liga Mistrzów UEFA 
23.10  O zwierzętach i ludziach 

- dokument, Polska 2019
00.20  Mała matura 1947 (2) - serial
01.20  Okup za córkę 

- film telewizyjny, USA 2019, 
reż. Doug Campbell

03.00  Prokurator (2) - serial
03.50  Wojsko-polskie.pl (142) - info
04.15  Chichot losu (8) - serial
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.30  Górscy ratownicy (17) - serial
06.25  Mistyka studni - dokument
06.50  Familiada (2322) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (117) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2407) - serial
12.30  Koło fortuny (714) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (72) - serial
14.05  Va banque (213) - rozrywka
14.35  Na sygnale (250) - serial
15.10  Górscy ratownicy (26) - serial
16.00  Koło fortuny (981) - rozrywka
16.35  Familiada (2323) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (513) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (214) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (73) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2407) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2408) - serial
20.35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (110) 
20.50  Na dobre i na złe (802) - serial
21.45  Sanditon (2) - serial
22.45  Osiecka (6) - serial
23.45  Moje pieskie szczęście 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Terry Ingram, wyk. Erika 
Christensen, Teryl Rothery, 
Jeremy Guilbaut

01.20  W pułapce miłości (3) 
- film fabularny, Hiszpania 
2009, reż. Manuel Estudillo, 
wyk. Olivia Molina, Rafael 
Rojas, Anna Allen

02.20  AMAZON: Co oni o nas wiedzą? 
- dokument, Wielka Brytania 
2020, reż. Matthew Hill

03.25  Zaginiona (1) - serial
04.20  Rodzinka.pl (245) - serial
04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (122) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (123) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (90) - serial
10.40  Dlaczego ja? (417) - serial
11.40  Gliniarze (410) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4611) - info
13.40  Trudne sprawy (1004) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1050) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4612) - info
16.30  Na ratunek 112 (526) - serial
17.00  Gliniarze (535) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3194) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (221) 

- rozrywka
21.05  Komisarz mama (3) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(87) - rozrywka
23.10  Klik: i robisz, co chcesz 

- film fabularny, USA 2006, 
reż. Frank Coraci, wyk. Adam 
Sandler, Christopher Walken, 
Rachel Dratch

01.40  Jaja w tropikach 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Niemcy 2008, reż. 
Ben Stiller, wyk. Ben Stiller, 
Jack Black, Robert Downey jr

04.00  Tajemnice losu (3961) - info
04.40  Disco gramy! (5052) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6341) - info
06.00  Ukryta prawda (1132) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1230) - serial
12.50  Ukryta prawda (1133) - serial
13.50  LAB (22) - serial
14.55  Szpital (367) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (23) - serial
18.00  Ukryta prawda (1231) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (308) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6342) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3189) - serial
20.55  Milionerzy (428) 

- rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (5) 

- serial
22.30  Epidemia strachu 

- film fabularny, USA/Emiraty 
Arabskie/Hongkong 2011, 
reż. Steven Soderbergh, 
wyk. Marion Cotillard, Matt 
Damon, Laurence Fishburne

00.50  Superwizjer (1207) - info
01.25  Tajemnica zawodowa (5) 

- serial
02.25  Uwaga! (6342) - info
02.45  Noc magii (598) - rozrywka

 wtorek, 16 marca

05.15  Przysięga (371) - serial
06.00  Elif (936) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (445) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1113) 
08.40  Ranczo (68) - serial
09.40  Komisarz Alex (176) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (276) - serial
11.25  Kasta (107) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (313) - info
12.50  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (1) - dokument
14.00  Elif (937) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (891) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (335) 
16.00  Policzmy się dla Polski (38) 
16.05  Przysięga (372) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4553) 
17.55  Klan (3771) - serial
18.20  Kasta (95) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (19) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (892) - info
20.25  Magazyn Ekspresu Reporterów 

- zapowiedź
20.30  Leśniczówka (356) - serial
20.55  Wielkie rodziny (1) - dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (154) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.30  Zemsta szeryfa - film 

fabularny, USA 1968, reż. Ted 
Post, wyk. Clint Eastwood, 
Ed Begley, Pat Hingle

02.30  Ratownicy (3) - serial
03.30  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.25  Notacje (128) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (60) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (16) - serial
06.25  Na Skale... - dokument
06.50  Familiada (2321) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (116) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2406) - serial
12.30  Koło fortuny (713) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (71) - serial
14.05  Va banque (212) - rozrywka
14.35  Na sygnale (249) - serial
15.10  Górscy ratownicy (25) - serial
16.00  Koło fortuny (980) - rozrywka
16.35  Familiada (2322) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (512) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (213) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (72) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2406) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2407) - serial
20.45  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1308) 
20.55  M jak miłość (1575) - serial
21.40  Sanditon (1) - serial
22.30  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
22.40  Osiecka (5) - serial
23.40  Synek - dokument
00.45  Eroica 

- film fabularny, Polska 1958, 
reż. Andrzej Munk, 
wyk. Edward Dziewoński, 
Barbara Połomska, Ignacy 
Machowski

02.20  Niewinne - film fabularny, 
Francja/Polska 2016, reż. Anne 
Fontaine, wyk. Lou de Laâge, 
Agata Buzek, Agata Kulesza

04.20  Reakcja bliźniacza - dokument, 
USA 2017, reż. Lori Shineski

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (120) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (121) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (89) - serial
10.40  Dlaczego ja? (416) - serial
11.40  Gliniarze (409) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4610) - info
13.40  Trudne sprawy (1003) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1049) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4611) - info
16.30  Na ratunek 112 (525) - serial
17.00  Gliniarze (534) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3193) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska (17) 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(86) - rozrywka
23.10  Sypiając z wrogiem 

- film fabularny, USA 1991, 
reż. Joseph Ruben, 
wyk. Julia Roberts, Patrick 
Bergin, Kevin Anderson

01.20  Replikant 
- film fabularny, USA 2001, 
reż. Ringo Lam, wyk. Jean-
-Claude van Damme, Michael 
Rooker, Catherine Dent

03.30  Tajemnice losu (3960) - info
04.40  Disco gramy! (5051) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6340) - info
06.00  Ukryta prawda (1131) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1229) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1132) 

- serial
13.50  LAB (21) - serial
14.55  Szpital (366) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (22) - serial
18.00  Ukryta prawda (1230) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (307) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6341) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3188) 

- serial
20.55  Milionerzy (427) 

- rozrywka
21.30  Chyłka - Rewizja (5) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Superwizjer (1207) - info
00.05  Grzesznica (2) - serial
01.05  Niewierni (9) - serial
02.05  Uwaga! (6341) - info
02.25  Noc magii (597) 

- rozrywka
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05.15  Przysięga (373) - serial
06.05  Elif (938) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Coś dla Ciebie (295) 
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1115) 
08.40  Ranczo (70) - serial
09.35  Komisarz Alex (178) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (278) - serial
11.25  Kasta (96) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (139)
12.45  Zainwestuj w marzenia (32) 
12.55  Bliskie spotkania 

ze zwierzętami (3) - dokument
14.00  Elif (939) - serial
14.45  Policzmy się dla Polski (48) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (893) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (337) 
16.05  Przysięga (374) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4555) 
17.55  Klan (3773) - serial
18.20  Kasta (115) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (21) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (894) - info
20.30  Leśniczówka (358) - serial
21.00  Sprawa dla reportera (795) 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.30  Magazyn kryminalny 997 
23.15  Motel Polska (25) - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.35  Londyńczycy (13) - serial
01.30  Nowa (3) - serial
02.25  Ocaleni (154) - talk show
03.30  Sprawa dla reportera (795) 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.50  Notacje - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (62) - kultura
05.25  Górscy ratownicy (18) - serial
06.20  Smaki świata po polsku 
06.50  Familiada (2323) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (110) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2408) - serial
12.25  Koło fortuny (715) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (73) - serial
14.05  Va banque (214) - rozrywka
14.35  Na sygnale (251) - serial
15.10  Górscy ratownicy (27) - serial
16.00  Koło fortuny (982) - rozrywka
16.35  Familiada (2324) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (514) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (215) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (74) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2408) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2409) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (111) 
20.55  Na sygnale (297) - serial
21.20  Na sygnale (298) - serial
21.50  Sanditon (3) - serial
22.45  Osiecka (7) - serial
23.40  Zabójczy widok 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Islandia/USA 1985, 
reż. John Glen, wyk. Roger 
Moore, Christopher Walken, 
Tanya Roberts

02.00  Teściowie - film fabularny, 
USA/Niemcy/Kanada 2003, 
reż. Andrew Fleming, wyk. 
Michael Douglas, Albert 
Brooks, Robin Tunney

03.45  Bez tożsamości (25) - serial
04.40  Kobieta niejedno ma imię (2) 

- muzyka, Polska 2017
05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (124) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (125) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (91) - serial
10.40  Dlaczego ja? (418) - serial
11.40  Gliniarze (411) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4612) - info
13.40  Trudne sprawy (1005) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1051) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4613) - info
16.30  Na ratunek 112 (527) - serial
17.00  Gliniarze (536) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3195) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (222) 

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (197) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(88) - rozrywka
23.10  Dzień Matki - film fabularny, 

USA 2016, reż. Garry Marshall, 
wyk. Jennifer Aniston, Kate 
Hudson, Julia Roberts

01.50  12 mężczyzn z kalendarza 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Arlene Sanford, 
wyk. Kristin Chenoweth, Anna 
Chlumsky, Stephen Huszar

03.45  Tajemnice losu (3962) - info
04.40  Disco gramy! (5053) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6342) - info
06.00  Ukryta prawda (1133) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1231) - serial
12.50  Ukryta prawda (1134) - serial
13.50  LAB (23) - serial
14.55  Szpital (368) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (24) - serial
18.00  Ukryta prawda (1232) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (309) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6343) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3190) - serial
20.55  Milionerzy (429) 

- rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Porady na zdrady 

- film fabularny, Polska 2016, 
reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Magdalena Lamparska, 
Mikołaj Roznerski, Anna 
Dereszowska

00.35  Chyłka - Rewizja (5) 
- serial

01.40  Uwaga! (6343) - info
02.00  Noc magii (599) 

- rozrywka

 środa, 17 marca

05.15  Przysięga (372) - serial
06.00  Elif (937) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres (168) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1114) 
08.40  Ranczo (69) - serial
09.40  Komisarz Alex (177) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (277) - serial
11.25  Kasta (95) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes - info
12.30  Agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (182)
12.45  Policzmy się dla Polski (46) 
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (2) - dokument, USA 2018
14.00  Elif (938) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (892) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (336) 
16.05  Przysięga (373) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4554) 
17.55  Klan (3772) - serial
18.20  Kasta (96) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (20) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.00  Pogoda
20.10  Alarm! (893) - info
20.25  Leśniczówka (357) - serial
20.55  Liga Mistrzów UEFA 
23.10  O zwierzętach i ludziach 

- dokument, Polska 2019
00.20  Mała matura 1947 (2) - serial
01.20  Okup za córkę 

- film telewizyjny, USA 2019, 
reż. Doug Campbell

03.00  Prokurator (2) - serial
03.50  Wojsko-polskie.pl (142) - info
04.15  Chichot losu (8) - serial
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.30  Górscy ratownicy (17) - serial
06.25  Mistyka studni - dokument
06.50  Familiada (2322) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (117) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2407) - serial
12.30  Koło fortuny (714) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (72) - serial
14.05  Va banque (213) - rozrywka
14.35  Na sygnale (250) - serial
15.10  Górscy ratownicy (26) - serial
16.00  Koło fortuny (981) - rozrywka
16.35  Familiada (2323) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (513) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (214) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (73) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2407) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2408) - serial
20.35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (110) 
20.50  Na dobre i na złe (802) - serial
21.45  Sanditon (2) - serial
22.45  Osiecka (6) - serial
23.45  Moje pieskie szczęście 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Terry Ingram, wyk. Erika 
Christensen, Teryl Rothery, 
Jeremy Guilbaut

01.20  W pułapce miłości (3) 
- film fabularny, Hiszpania 
2009, reż. Manuel Estudillo, 
wyk. Olivia Molina, Rafael 
Rojas, Anna Allen

02.20  AMAZON: Co oni o nas wiedzą? 
- dokument, Wielka Brytania 
2020, reż. Matthew Hill

03.25  Zaginiona (1) - serial
04.20  Rodzinka.pl (245) - serial
04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (122) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (123) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (90) - serial
10.40  Dlaczego ja? (417) - serial
11.40  Gliniarze (410) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4611) - info
13.40  Trudne sprawy (1004) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1050) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4612) - info
16.30  Na ratunek 112 (526) - serial
17.00  Gliniarze (535) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3194) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (221) 

- rozrywka
21.05  Komisarz mama (3) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(87) - rozrywka
23.10  Klik: i robisz, co chcesz 

- film fabularny, USA 2006, 
reż. Frank Coraci, wyk. Adam 
Sandler, Christopher Walken, 
Rachel Dratch

01.40  Jaja w tropikach 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Niemcy 2008, reż. 
Ben Stiller, wyk. Ben Stiller, 
Jack Black, Robert Downey jr

04.00  Tajemnice losu (3961) - info
04.40  Disco gramy! (5052) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6341) - info
06.00  Ukryta prawda (1132) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1230) - serial
12.50  Ukryta prawda (1133) - serial
13.50  LAB (22) - serial
14.55  Szpital (367) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (23) - serial
18.00  Ukryta prawda (1231) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (308) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6342) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3189) - serial
20.55  Milionerzy (428) 

- rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (5) 

- serial
22.30  Epidemia strachu 

- film fabularny, USA/Emiraty 
Arabskie/Hongkong 2011, 
reż. Steven Soderbergh, 
wyk. Marion Cotillard, Matt 
Damon, Laurence Fishburne

00.50  Superwizjer (1207) - info
01.25  Tajemnica zawodowa (5) 

- serial
02.25  Uwaga! (6342) - info
02.45  Noc magii (598) - rozrywka

 wtorek, 16 marca

05.15  Przysięga (371) - serial
06.00  Elif (936) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (445) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1113) 
08.40  Ranczo (68) - serial
09.40  Komisarz Alex (176) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (276) - serial
11.25  Kasta (107) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (313) - info
12.50  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (1) - dokument
14.00  Elif (937) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (891) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (335) 
16.00  Policzmy się dla Polski (38) 
16.05  Przysięga (372) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4553) 
17.55  Klan (3771) - serial
18.20  Kasta (95) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (19) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (892) - info
20.25  Magazyn Ekspresu Reporterów 

- zapowiedź
20.30  Leśniczówka (356) - serial
20.55  Wielkie rodziny (1) - dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (154) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.30  Zemsta szeryfa - film 

fabularny, USA 1968, reż. Ted 
Post, wyk. Clint Eastwood, 
Ed Begley, Pat Hingle

02.30  Ratownicy (3) - serial
03.30  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.25  Notacje (128) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (60) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (16) - serial
06.25  Na Skale... - dokument
06.50  Familiada (2321) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (116) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2406) - serial
12.30  Koło fortuny (713) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (71) - serial
14.05  Va banque (212) - rozrywka
14.35  Na sygnale (249) - serial
15.10  Górscy ratownicy (25) - serial
16.00  Koło fortuny (980) - rozrywka
16.35  Familiada (2322) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (512) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (213) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (72) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2406) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2407) - serial
20.45  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1308) 
20.55  M jak miłość (1575) - serial
21.40  Sanditon (1) - serial
22.30  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
22.40  Osiecka (5) - serial
23.40  Synek - dokument
00.45  Eroica 

- film fabularny, Polska 1958, 
reż. Andrzej Munk, 
wyk. Edward Dziewoński, 
Barbara Połomska, Ignacy 
Machowski

02.20  Niewinne - film fabularny, 
Francja/Polska 2016, reż. Anne 
Fontaine, wyk. Lou de Laâge, 
Agata Buzek, Agata Kulesza

04.20  Reakcja bliźniacza - dokument, 
USA 2017, reż. Lori Shineski

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (120) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (121) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (89) - serial
10.40  Dlaczego ja? (416) - serial
11.40  Gliniarze (409) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4610) - info
13.40  Trudne sprawy (1003) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1049) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4611) - info
16.30  Na ratunek 112 (525) - serial
17.00  Gliniarze (534) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3193) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska (17) 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(86) - rozrywka
23.10  Sypiając z wrogiem 

- film fabularny, USA 1991, 
reż. Joseph Ruben, 
wyk. Julia Roberts, Patrick 
Bergin, Kevin Anderson

01.20  Replikant 
- film fabularny, USA 2001, 
reż. Ringo Lam, wyk. Jean-
-Claude van Damme, Michael 
Rooker, Catherine Dent

03.30  Tajemnice losu (3960) - info
04.40  Disco gramy! (5051) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6340) - info
06.00  Ukryta prawda (1131) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1229) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1132) 

- serial
13.50  LAB (21) - serial
14.55  Szpital (366) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (22) - serial
18.00  Ukryta prawda (1230) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (307) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6341) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3188) 

- serial
20.55  Milionerzy (427) 

- rozrywka
21.30  Chyłka - Rewizja (5) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Superwizjer (1207) - info
00.05  Grzesznica (2) - serial
01.05  Niewierni (9) - serial
02.05  Uwaga! (6341) - info
02.25  Noc magii (597) 

- rozrywka
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DRAMAT 16

Barry Seal:  
Król przemytu
AMERICAN MADE, USA/JAPONIA/KOLUMBIA 2017

Historia Barry'ego Seala, 
amerykańskiego pilota 
współpracującego jednocześnie  
z CIA i kartelami narkotykowymi  
w latach 80. XX wieku.

CZAS TRWANIA: 115 MINUT
REŻYSERIA: OUG LIMAN

7 
OCENA 

REDAKCJI

KOMEDIA ROMANTYCZNA 12

Planeta singli
PLANETA SINGLI, POLSKA 2016

Romantyczka Ania bierze udział w 
programie, który ma na celu ukazanie 
prawdziwego oblicza mężczyzn 
flirtujących w Internecie. Show jest 
hitem. Do czasu, gdy kobieta spotyka 
idealnego partnera.

CZAS TRWANIA: 136 MINUT
REŻYSERIA: MITJA OKORN

7 
OCENA 

REDAKCJI

FILM SENSACYJNY

Pitbull. Ostatni pies
PITBULL. OSTATNI PIES, POLSKA 2018

Zamordowano partnera Majamiego, 
Soczka. Policjanci z wydziału 
antyterrorystycznego chcą za wszelką 
cenę schwytać zabójcę. Despero, Metyl 
i Nielat przyjeżdżają do Warszawy  
na wezwanie komendanta.

CZAS TRWANIA: 118 MINUT
REŻYSERIA: WŁADYSŁAW PASIKOWSKI

7 
OCENA 

REDAKCJI

SOBOTA 13.03.2021

20:00
PIĄTEK 12.03.2021

20:05 
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W 1995 roku ukazała się jedyna 
płyta grupy – fantastycznie przy-
jęta zarówno przez krytyków 
muzycznych, jak i przez słucha-
czy. Wydawało się, że album 
przetarł drogę dla kolejnych wy-
dawnictw YA – tym bardziej, że 
ilość materiału muzycznego, ini-
cjatywy członków zespołu i nie-
wątpliwy talent do tworzenia 
świetnej muzyki pozwalała li-
czyć fanom na naprawdę po-
kaźną dyskografię zespołu. 

Niestety, los sprawił, że 
przez lata nie udało się opubli-
kować kolejnych zapisów twór-
czości inowrocławskich muzy-
ków. Szansa pojawiła się w 2019 
roku – wówczas zespół w orygi-
nalnym składzie wspierany 
przez przyjaciół rozpoczął pracę 
nad powrotem na scenę. Pierw-
szym krokiem miał być koncert 
YA i zaproszonych gości. Cios 
przyszedł nagle. 28 czerwca 
2019 roku odszedł wokalista ze-
społu Robert Myca Kowalski. 

Po Jego śmierci koledzy 
z zespołu, przyjaciele i fani po-
stanowili wspólnie zrealizować 

ostatni projekt – wspominkowy 
i podsumowujący twórczość 
YA – koncert „Pamięci Mycy”. 

Zaprezentowany 23 listo-
pada 2019 roku w Teatrze Miej-
skim w Inowrocławiu spektakl 
muzyczny, okazał się sukcesem 
zarówno artystycznym, jak 
i frekwencyjnym. Koncert zo-
stał zarejestrowany i poddany 
profesjonalnemu montażowi 
filmowemu i masteringowi au-
dio. Jednocześnie udało się ze-
brać z prywatnych archiwów 
członków zespołu zachowane, 
a nie wydane wcześniej nagra-
nia zespołu YA. Właśnie w tym 
miejscu zaczyna się historia 
obecnego projektu. 

Z inicjatywy Kujawskiego 
Centrum Kultury oraz Miasta 
Inowrocław oba materiały – za-
pis koncertu oraz niepubliko-

wane nagrania YA – zostały  
wydane w formie ekskluzyw-
nego dwupłytowego boxu 
(DVD+CD). 

Jego premiera odbędzie się 
17 marca w Teatrze Miejskim 
w Inowrocławiu podczas  spe-
cjalnego projektu pod nazwą 
„Twarzą w twarz” – spotkanie 
autorskie z zespołem Ya. 

Każdy z gości spotkania 
otrzyma premierowe wydaw-
nictwo i jednocześnie weźmie 
udział w programie pełnym 
wspomnień i muzyki na żywo. 

Bilety na spotkanie arty-
styczne w cenie 40 zł można na-
być na stronie www.kckino.pl 
oraz w siedzibie KCK przy ul. J. Ki-
lińskiego 16, a także w Punkcie In-
formacji Turystyczno-Kultural-
nej przy ul. Królowej Jadwigi 3.                                                       
(DM)     

„Twarzą w twarz”
Projekt „Twarzą w twarz” z ze-
społem YA to podsumowanie, 
suplement i pamiątka po naj-
popularniejszym inowrocław-
skim zespole rockowym.
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W ubiegłym roku, gdy z po-
wodu COVID-19 wprowadzono 
bardzo ostre obostrzenia, KCK 
zaproponowało inowrocławia-
nom i nie tylko, by zajęli się pi-
saniem wierszy dla dzieci. Po-
mysł okazał się być trafionym. 

Do KCK zaczęły napływać 
prace. Część z nich została za-
prezentowana jeszcze w ub. r. 
poprzez media społeczno-
ściowe. Pracownikom KCK za-
leżało jednak, by dokonać mi-
łego podsumowania tej pisar-
skiej zabawy. I tak zrodził się po-
mysł wydania książeczki „Po-
szukiwacze fantazji”, prezentu-
jącej nadesłane wiersze. Wy-
dawnictwo ilustracjami opa-
trzył Marcin Fołda. 

Podczas niedzielnej im-
prezy w Teatrze Miejskim ksią-

żeczkę otrzymało każde 
dziecko. Znajdujące się tam 
wierszyki czytały popularne 
aktorki Beata Kawka i Daria Wi-
dawska oraz młodzi aktorzy: 
Zuzanna Bernat, Daniel Mosior 
i Michał Wolny. W przerwach 
prezentowali się wokaliści i tan-
cerze z KCK. 

- Fantazja potrafi rozbawić 
każdego, nawet największego 
ponuraka. Przekonali się o tym 
goście zgromadzeni w Teatrze 
Miejskim. Puściliśmy wodze 
fantazji, tańcom i bajkowym 
śpiewom nie było końca - infor-
mują pracownicy inowrocław-
skiego KCK. 

„Poszukiwacze 
fantazji” w Teatrze
W niedzielę w Teatrze Miej-
skim w Inowrocławiu odbyła 
się impreza zatytułowana 
„Poszukiwacze fantazji”. 
Uczestniczyły w niej popu-
larne aktorki Beata Kawka 
i Daria Widawska. Organizato-
rem imprezy było Kujawskie 
Centrum Kultury.
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„Słodkie babeczki i niezłe cia-
cho” (dosłownie i w przenośni) 
zostały przygotowane dla ino-
wrocławianek, które zdecydo-

wały się na zakup biletu. Słodki 
poczęstunek był tylko dopeł-
nienie poniedziałkowego wy-
darzenia.  

Katarzyna Pakosińska 
w swoim stand-upie „Oko 
w pończosze”, zaprezentowała 
program pełen humoru. 

Podczas spotkania ar-
tystka zdradziła paniom wyjąt-
kowe tajemnice i odpowiedzi 
na nurtujące obie płcie pytania 
m.in. czy łatwiej powstrzymać 
deszcz niż kobietę oraz co jest 

marzeniem współczesnego 
mężczyzny.  

Na koniec na deskach Te-
atru Miejskiego dla pań wystą-
pił Kasjan Cieśla. Nie zabrakło 
także tańca i dobrych anegdot. 

Wokalista jest półfinalistą 
muzycznego show „The Voice 
of Poland”. 

Wcześniej startował w in-
nych programach jak „X Fac-
tor”, „Must Be the Music” 
i „Idolu”.  
(DM)     

Śmiech, którym należy zarażać 
i czuła muzyka, która trafi 
do każdego serca to znakomita 
rekomendacja na udany wie-
czór. W poniedziałek - 
w święto wszystkich kobiet - 
Kujawskie Centrum Kultury 
i Miasto Inowrocław zaprosiło 
panie do Teatru  Miejskiego. 
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Pakosińska i Cieśla dla pań na Dzień Kobiet
REKLAMA 0010062033
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12  MARCA 
1933 - w Sokolni rozegrano za-

wody ciężkoatletyczne z udzia-
łem najlepszych drużyn wiel-

kopolskich. W trójboju ciężaro-
wym zwycięstwa odnieśli re-

prezentanci inowrocławskiego 
Sokoła, bracia Matuszewscy - 

Florian (1913-1985), trzykrotny 
mistrz i rekordzista Polski  
oraz Edmund (1913-1977), 

mistrz Polski, później znany 
działacz harcerski i przewodni-
czący Miejskiego Komitetu Kul-
tury Fizycznej w Inowrocławiu. 

13  MARCA 
1858 - urodził się Józef Lenar-
towski, mistrz szewski, dzia-

łacz społeczny, od 1888 r. zwią-
zany z Inowrocławiem. W la-
tach 1921-1929 był przewodni-

czącym Rady Miejskiej, 
a w 1926 r. wygrał plebiscyt 
na najpopularniejszego ino-

wrocławianina. Zmarł w 1939 r. 
14  MARCA 

1900 - urodziła się Stanisława 
z Męczyńskich Kowalska, ce-
niona inowrocławska lekarka. 
Przez wiele lat prowadziła Sta-
cję Opieki nad Matką i Dziec-
kiem w przychodni przy al. 

Sienkiewicza 6. Zmarła w 1977 r. 
15  MARCA 

1893 - urodził się Bolesław Kru-
piński, specjalista w dziedzinie 
górnictwa, profesor AGH i Poli-

techniki Śląskiej, w latach  
1950-1953 wiceminister górnic-

twa. Jest patronem Inowro-
cławskich Kopalń Soli. 

1924 - z inicjatywy Seweryna 
Szubargi powołany został 

do życia Klub Sportowy Zdrój, 
będący poprzednikiem obec-

nej Cuiavii Inowrocław. 
1953 - zmarł Stanisław Droszcz 

(ur. 1895 w Rojewie), znany  
fotograf inowrocławski, 

od 1921 r. właściciel firmy 
przy ul. Dworcowej 4a. Na kli-
szach fotograficznych uwiecz-
nił wiele wydarzeń ważnych 

dla historii miasta. 
16  MARCA 

1940 - zmarł Maksymilian 
Adam Gruszczyński (ur. 1861), 
urzędnik, założyciel Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” 

w Inowrocławiu. 
17  MARCA 

1868 - z inicjatywy dra Teodora 
Rakowskiego powstało Towa-

rzystwo Pożyczkowe  
w Inowrocławiu. 

1895 - zmarł Władysław Alek-
sander Kościelski (ur. 1818), 

słynny żołnierz, podróżnik, ko-
lekcjoner. Był marszałkiem 

dworu tureckiego (nosił przy-
brane nazwisko Sefer Pasza). 

Dorobił się olbrzymiej fortuny 
poprzez wykup akcji budują-

cego się Kanału Sueskiego. Po-
chodził z Szarleja. 

1945 - reaktywowano działal-
ność Aeroklubu Kujawskiego. 
Prezesem wybrany został Re-

migiusz Jankowski. 
18  MARCA 

1929 - w Inowrocławiu zmarł 
Filip Niklewski (ur. 1850), 

mistrz cukierniczy, długoletni 
dyrektor Banku Ludowego.

                KALENDARIUM 

4 marca w głównej siedzibie 
Przedszkola nr 14 „Muzyczna 
Kraina” przy ulicy Świętego 
Ducha 86 w Inowrocławiu od-
była się kolejna edycja im-
prezy Mini Playback Show. 

Było głośno, kolorowo i rado-
śnie. Brakowało jedynie czer-
wonego dywanu, by w odpo-
wiedni sposób uhonorować 
gwiazdy, które pojawiły się 
na scenie. Polscy i zagraniczni 
artyści sceny muzycznej, 
a właściwie ich mocno odmło-
dzone wcielenia, pokazały 
wielki talent. 

Kolumbijska piękność 
Shakira, superstar Taylor 
Swift, kochany przez fanki 
z całego świata One Direction, 
mieszający gatunki mołdaw-
ski Carla’s Dream oraz rodzime 
gwiazdy „Tamta dziewczyna” 
Sylwia Grzeszczak, chodząca 
„Za krokiem krok” Cleo, zgar-
niająca konkursowe nagrody 
Roksana Węgiel, mająca tę 
moc Katarzyna Łaska, znana 

ze słabości do kokosanek Na-
talia Nykiel, specjalistka od za-
kochanych Anna Wyszkoni - to 
właśnie ich podziwialiśmy 
w Przedszkolu nr 14. 

Było popowo, folkowo 
i dyskotekowo. Choć impreza 
miała formę konkursu, organi-
zatorzy (Muzyczna Kraina) nie 
zaprosili zwykłych jurorów, 
lecz prawdziwych łowców ta-
lentów. W tej roli wystąpili: 
Monika Wiśniewska, Anna 
Urbańska, Natalia Kozerska, 
Zuzanna Jabs i Maciej Drabi-
kowski. 

 
Odrobina radości 
- To pierwsze popisy z cyklu 
zaplanowanych występów 
w ramach Mini Playback Show 
2021 w Muzycznej Krainie. 
Czasy mamy bardzo niepewne, 
dlatego nasz plan był bardzo 
prosty - dać wszystkim chęt-
nym odrobinę radości i konty-
nuować przedszkolne tradycje, 
w tym roku, w każdym bu-
dynku osobno. A co jest przy-

jemniejszego niż występy arty-
styczne w wykonaniu milusiń-
skich? Ich pasja i talent spra-
wiają, że dorośli sami się 
uśmiechają. Nad przebiegiem 
konkursu w budynku przy ul. 
Św. Ducha 86 czuwały Justyna 
Kozerska i Magdalena Michal-
ska-Kruk. - Było nie tylko kolo-
rowo, wesoło i radośnie, ale 
przede wszystkim bezpiecznie 
- wyznała Jolanta Mrówczyń-

ska, dyrektor Przedszkola nr 14 
„Muzyczna Kraina”. 

Piosenka z filmu „Vaiana - 
Skarb Oceanu” w wykonaniu 
Natalii Nykiel zapewniła zwy-
cięstwo Zofii Krzemińskiej. 
Walka o kolejne stopnie po-
dium była tak wyrównana, że 
jurorzy postanowili przyznać 
aż sześć miejsc drugich (Nikola 
Wilińska, Alicja Matecka, Alek-
sandra Konwińska, Liliana 

Urbanek, Aleksandra Harenda, 
Bruno Wachowiak) i dziesięć 
trzecich lokat (Weronika Mar-
ciniak, Julia Kuś, Lena Palicka, 
Iga Kuczyńska, Zofia Lipińska, 
Zuzanna Kicka, Zuzanna 
Oczkowska, Zuzanna Łapiń-
ska, Michał Lewandowski, Mi-
kołaj Grajnert), co zdarzyło się 
po raz pierwszy w historii kon-
kursu, który doczekał się już 
aż jedenastu edycji.

Przedszkolaki jak wielkie gwiazdy

Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Inowrocławiu mianował 
na stanowisko Zastępcy Do-
wódcy Jednostki Ratowniczo- 
Gaśniczej Nr 2 st. kpt. mgra inż. 
Marcina Łośko. 

W uroczystości udział wzięli st. 
bryg. Tomasz Kruczyński, Ko-
mendant Powiatowy PSP 
w Inowrocławiu, mł. bryg. 
Krzysztof Ferensztajn, Do-
wódca JRG 2 oraz funkcjonariu-
sze podziału bojowego. 

St. kpt. Marcin Łośko 
służbę w Państwowej Straży 
Pożarnej rozpoczął 1 września 
2003 roku jako kadet Szkoły 
Aspirantów Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu.   

Przez ponad 17 lat służby 
profesjonalnie i z oddaniem 
niósł pomoc  w ratowaniu 
ludzkiego życia i mienia za co 
został niejednokrotnie wyróż-
niony. Służbę stałą  rozpoczął 
w 2005 r. w  Komendzie Powia-

towej PSP w Inowrocławiu, 
gdzie kolejno zdobywał do-
świadczenie od stanowiska 
starszego ratownika JRG 2 
w Inowrocławiu przez inspek-
tora, specjalistę sekcji kontro-
lno-rozpoznawczej KP PSP 
w Inowrocławiu. W grudniu 
2013 roku funkcjonariusz objął 
stanowisko zastępcy dowódcy 
zmiany, a w kwietniu 2020 r. 
dowódcy zmiany JRG 2 w Ino-
wrocławiu. 

St. kpt. Marcin Łośko przez 
wszystkie lata służby podnosił 
swoje kwalifikacje zawodowe. 
Po Szkole Aspirantów PSP 
w Poznaniu ukończył trzy 
uczelnie wyższe, w tym studia 
w Szkole Głównej Służby Po-
żarniczej w Warszawie. 

Nowy Zastępca Dowódcy 
JRG 2 otrzymał m. in. w 2020 
roku nagrodę Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
za zaangażowanie w działa-
niach ratowniczo-gaśniczych, 
w 2017 roku nagrodę Komen-

danta Głównego PSP za wzo-
rowe wykonywanie obowiąz-
ków służbowych oraz w 2016 
roku nagrodę Kujawsko-Po-
morskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP za szczególne 
zaangażowanie i wzorowe wy-
konywanie obowiązków służ-
bowych oraz realizowanie za-
dań wymagających znacznego 
nakładu pracy. 

Dodatkowo odznaczony: 
„Brązowym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę” – nadanym 
przez Prezydenta RP i „Brązo-
wym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa” – nadanym przez 
Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. 

Komendant Tomasz Kru-
czyński i jego zastępca Ireneusz 
Taraszka wręczyli nagrody jubi-
leuszowe i złożyli serdeczne po-
dziękowania st. ogn. Łukaszowi 
Brzezińskiemu za 25 lat oraz 
ogn. Dariuszowi Pecynie za 20 
lat nienagannej pracy i służby.

Nowy Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2
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5 marca o godz. 16 pierwszych 
trzech panów, którzy zadzwo-
nili na podany numer inowro-
cławskiej policji rozmawiali 
z funkcjonariuszką. Pytała ona 
o to, jak panowie dbają o bezpie-
czeństwo na drodze bliskich so-
bie kobiet, co takiego robią lub 
nie, aby kobiety te były bez-
pieczne podczas poruszania się 
po drogach. Ponadto tematem 
rozmowy było honorowe 
krwiodawstwo, kto może odda-
wać krew i czy warto to robić. 

Mężczyźni, którzy za-
dzwonili podzielili się swoimi 
poglądami. Byli to: Jakub, Mar-
cin i Marek. Podkreślali, że, gdy 
ich kobiety prowadzą pojazd, to 
oni czuwają, by zapinały pasy, 
jechały zgodnie z przepisami, 
uważały na przejściach dla pie-
szych, dostosowały też pręd-
kość do warunków na drodze. 
To oni pilnują technicznej 
strony samochodów.  Co 
do krwiodawstwa, panowie 

mieli wiedzę kto może zostać 
krwiodawcą. Sami oddają krew 
lub członkowie ich rodzin i zna-
jomi. Widzą w tym ogromną 
potrzebę, bo krew po prostu ra-
tuje życie. 

Dzień później zwycięzcy 
mieli okazję przyjść do Ko-
mendy Powiatowej Policji 

w Inowrocławiu po upominki. 
Ufundowało je Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwio  lecznictwa w Bydgosz-
czy Oddział Terenowy w Ino-
wrocławiu i Powiat Inowro-
cławski. Upominki te 8 marca 
panowie przekazali bliskim so-
bie kobietom. 

Inicjatywę przeprowadziły 
Kierownik Inowrocławskiego 
Oddziału Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Bydgoszczy 
Aniela Zabłocka oraz poli-
cjantki: asp. szt. Izabella Drob-
niecka i st. asp. Justyna Piąt-
kowska.                                                  (DM)

Wygrali upominki dla pań
8 marca wiele osób w sposób 
szczególny wyróżnia kobiety, 
składa im życzenia, robi miły 
gest. Inowrocławska Policja i Re-
gionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Byd-
goszczy Oddział Terenowy 
w Inowrocławiu zorganizowały 
konkurs, tym razem dla panów.
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Potrącił i zbiegł
28-letni mieszkaniec powiatu 
mogileńskiego na terenie gminy 
Janikowo potrącił rowerzystę 
i zbiegł z miejsca zdarzenia. Ro-
werzysta trafił do szpitala. 

- Policjanci ustalili, że opel pod-
czas manewru omijania potrą-
cił rowerzystę, który z obraże-
niami trafił do szpitala. Kie-
rowca miał wówczas odjechać 
- mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z KPP w Inowrocławiu. 

Trop zaprowadził funkcjo-
nariuszy do powiatu mogileń-
skiego. Tam namierzyli i zatrzy-
mali 28-letniego mężczyznę.  

Przy jego pojeździe poli-
cjanci ujawnili uszkodzenia 
wskazujące na to, że mógł brać 
udział w wypadku. Mężczyzna 
złożył wyjaśnienia. 1 marca kie-
rowca corsy usłyszał zarzut 
spowodowania wypadku dro-
gowego. Odpowie też za to, że 
zbiegł z miejsca zdarzenia.  (DM)

2 marca policjanci Wydziału 
Ruchu Drogowego działali 
na drogach gminy Złotniki Ku-
jawskie. Tam namierzyli i za-
trzymali za prędkość kierują-
cego VW, który ciągnął przy-
czepę. Przekroczył on dozwo-
loną prędkość o 23 km/h. 

- Podczas kontroli kie-
rowca podał policjantom dane 
i powiedział, że nie ma przy so-

bie żadnych dokumentów, 
które by je potwierdzały. Wery-
fikacja tych danych zajęła pa-
trolowi dosłownie chwilę. Poli-
cyjny system odnalazł dane, 
które  mężczyzna podał, ale… - 
mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu. - Pa-
trol nabrał podejrzeń co 
do prawdomówności kie-
rowcy, bo wątpliwości doty-
czyły zdjęcia. Czujni policjanci 
nie dali się zwieść. Bardzo 
szybko wyszło na jaw, że męż-
czyzna chciał uniknąć odpo-
wiedzialności podając dane 
swojego brata. Od mężczyzny 
policjanci również wyczuli al-

kohol. Zbadali jego stan trzeź-
wości i ustalili, że  jest on 
po użyciu alkoholu i dodat-
kowo jedzie bez uprawnień. 

Mężczyzna będzie musiał 
odpowiedzieć za: przekrocze-
nie dozwolonej prędkości, kie-
rowanie pojazdem po użyciu 
alkoholu, jazdę bez upraw-
nień, które stracił dwa mie-
siące temu za jazdę po alko-
holu i za umyślne wprowadze-
nie policjantów w błąd co 
do danych osobowych. Męż-
czyzna stanie niebawem 
przed sądem, bo właśnie tam 
policjanci kierują wobec niego 
wniosek o ukaranie. 
(DM)

Interwencja policjantów wo-
bec 45-letniego kierowcy za-
kończyła się skierowaniem 
przeciwko niemu wniosku 
do sądu o ukaranie. Jechał  
on z przyczepą i naruszył  
szereg przepisów.
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Pomogli ciężarnej
Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego w Inowrocławiu 
eskortowali do szpitala samo-
chód bmw, w którym była cię-
żarna kobieta. Błyska-
wiczna reakcja mundurowych 
skutkowała tym, że bardzo 
szybko znalazła się ona w szpi-
talu, gdzie uzyskała pomoc. 

3 marca po godz. 15 na ulicy Po-
znańskiej w Inowrocławiu pa-
trol ruchu drogowego w skła-
dzie starszy sierżant Ariel Jęcek 
i sierżant sztabowy Radosław 
Białka, zatrzymał do kontroli 
samochód bmw. W krótkiej 
rozmowie z kierowcą policjanci 

dowiedzieli się, że ten bardzo 
spieszy się do szpitala, bo wie-
zie ciężarną kobietę. 

- O tej porze dnia w cen-
trum miasta jest duży ruch, dla-
tego policjanci natychmiast 
podjęli decyzję o pilotażu 
do szpitala. Z wykorzystaniem 
sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych prowadzili bmw, które 
jechało za nimi. Dzięki takiej 
policyjnej pomocy kobieta do-
tarła do szpitala, gdzie pozo-
stała na leczeniu - informuje 
asp. szt. Izabella Drobniecka 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.  
(DM)
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Kierowca odpowie za szereg przewinień Trzy osoby 
straciły 
prawo jazdy
„Noga z gazu”, tak apelują poli-
cjanci ruchu drogowego z Ino-
wrocławia. Niestety nie wszyscy 
kierowcy się do tego stosują.  

Tylko 4 marca patrole ruchu 
drogowego zatrzymały trzech 
kierowców za przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości. 

W Janikowie policjanci na-
mierzyli prędkość kierującego 
audi. 43-letni mężczyzna jechał 
z prędkością 108 km/h. W Tucz-
nie patrol zatrzymał hyundaia. 
Kierował nim 20-letni mężczy-
zna, który jechał mając na licz-
niku 104 km/h. W Rojewie „dro-
gówka” zatrzymała 41-letnią kie-
rującą. Jechała ona z prędkością 
101 km/h. 

Wszystkie te osoby zostały 
ukarane mandatami karnymi 
i punktami. Policjanci całej 
trójce zatrzymali na trzy mie-
siące prawo jazdy.                       (DM)
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Lafarge w Polsce i Elgra Engi-
neering łączą siły, żeby wspie-
rać młodych w województwie 
Kujawsko-Pomorskim. Firmy 
podpisały porozumienie z Ze-
społem Szkół Niepublicznych 
w Piechcinie, na mocy którego 
utworzona zostanie kolejna 
klasa patronacka. 

Od nowego roku szkolnego 
wszyscy uczniowie z regionu 
będą mogli podjąć naukę w za-
wodzie automatyk. Zawód ten 
w lutym 2021 roku znalazł się 
na liście 28 najbardziej poszu-
kiwanych i kluczowych zawo-
dów dla rozwoju kraju opubli-
kowanej przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki. 

To druga klasa patronacka, 
którą merytorycznie wspiera 
Lafarge w Polsce. Firma 
w grudniu 2018 roku urucho-
miła program pierwszej klasy 
patronackiej w ZSN w Piechci-
nie, dzięki czemu uczniowie 
mogli przyuczać się do zawodu 
ślusarza, spawacza i mecha-
nika. Umożliwiły to również 
praktyki w firmie Parem, jed-
nego z głównych podwyko-
nawców Cementowni Kujawy. 

Dzięki wsparciu inowro-
cławskiej firmy - Elgra Engine-
ering - możliwe jest urucho-
mienie nowego programu 

kształcenia do zawodu auto-
matyka.  

- Cieszę się, że wróciliśmy 
do korzeni i najlepszych trady-
cji, kiedy szkoła w Piechcinie 
była szkołą przyzakładową. 
Mimo zmian w wyniku trans-
formacji, dalej chcemy współ-
pracować i tworzyć nowe moż-
liwości dla rozwoju uczniów 
w całym regionie – mówi Marek 
Michalski, Dyrektor Cemen-
towni Kujawy. Rozwój techno-
logii, powszechna digitalizacja 
i nowe trendy w przemyśle, 
które wyznacza XXI wiek 
sprzyjają temu, żeby nauczanie 
młodych postrzegać dziś przez 
pryzmat nowoczesnych kie-
runków. Elgra Engineering to 
świetny specjalista na rynku 
automatyki i robotyki, dzie-
dzin, które już teraz zmieniają 
oblicze przemysłu i gospodarki 
- dodaje Marek Michalski. 

Pochodząca z Inowrocła-
wia polska firma Elgra Engine-
ering od ponad 20 lat doradza 
i dostarcza rozwiązania z ob-
szaru automatyki przemysło-
wej, uruchamia instalacje pro-
cesowe, a także odpowiada 
za wdrażanie systemów linii 
produkcyjnych. Firma ma 
na koncie wdrożenie ponad 
600 aplikacji automatyki prze-
mysłowej w ponad 10 krajach 

na całym świecie. Wieloletnie 
inwestycje w kadrę oraz do-
świadczenie przy projektach 
międzynarodowych umocniły 
firmę w podjęciu decyzji 
o współuczestniczeniu w prak-
tycznej nauce zawodu uczniów 
z zakresu mechaniki, elektryki 
i automatyki. 

- Rozwój automatyki prze-
mysłowej w Polsce to przede 
wszystkim adaptowanie się 
do nowych warunków bizneso-

wych i nabywanie nowych 
kompetencji. Nasza działalność 
ściśle jest związana z digitaliza-
cją, a więc ciągłą zmianą, dla-
tego wiemy, jak ważne jest po-
znawanie tej branży już od naj-
młodszych lat – mówi Walde-
mar Smoliński, Prezes Zarządu 
Elgra Engineering.  

I dodaje - Po latach wspie-
rania tej gałęzi gospodarki mo-
żemy powiedzieć, że wszystko 
opiera się przede wszystkim 

na dobrych kompetencjach 
i znajomości specyfiki naszej 
branży. Automatyk to zawód 
przyszłości, dlatego cieszymy 
się, że możemy uczestniczyć 
w tworzeniu nowych kadr dla 
Przemysłu 4.0. 

Klasa patronacka z profilem 
zawodowym automatyka to od-
powiedź na prognozę Minister-
stwa Edukacji i Nauki odnośnie 
zapotrzebowania na pracowni-
ków w zawodach szkolnictwa 
branżowego na krajowym i wo-
jewódzkim rynku pracy. W lu-
tym 2021 zawód automatyka 
po raz trzeci z rzędu znalazł się 
w gronie 28 najbardziej poszuki-
wanych i kluczowych zawodów 
dla rozwoju kraju. 

Automatyk to specyficzny 
zawód, który łączy kompeten-
cje bardzo wielu dziedzin, jak 
elektryka, mechanika, hydrau-
lika, pneumatyka, ale również 
elementy programowania. 
W związku z tym osoby, które 
posiadają taką wiedzę i umie-
jętności są bardzo poszukiwane 
na rynku pracy i doceniane 
przez pracodawców. Cieszy 
nas, że będziemy mogli zapro-
ponować naszym uczniom 
właśnie taką formę edukacji – 
mówi Przemysław Roszek, Pre-
zes Zarządu, Pałuckie Stowa-
rzyszenie „Przyszłość”. 

Klasa o profilu automa-
tycznym w Szkole Branżowej 
I Stopnia rusza na jesieni 
w roku szkolnym 2021/2022 
i skierowana jest do wszystkich 
absolwentów klas ósmych 
na terenie województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Ucznio-
wie będą realizowali działania 
pod okiem doświadczonych 
nauczycieli szkoły branżowej 
I stopnia, nauczycieli przed-
miotów zawodowych, a także 
ekspertów firmy Elgra Engine-
ering. Rekrutacja rozpocznie się 
17 maja. Do klasy zostanie przy-
jętych 15 uczniów. 

- Umowa patronacka z fir-
mami Lafarge i Elgra to już trze-
cia umowa podpisana w Ze-
spole Szkół Niepublicznych. 
Cieszy nas, że uczniowie, któ-
rzy we wrześniu rozpoczną na-
ukę w naszej szkole będą zdo-
bywać nowe kompetencje. 
Tym bardziej, że zawód auto-
matyka jest bardzo wyczeki-
wany na rynku pracy. Zapra-
szamy absolwentów szkół pod-
stawowych z terenu całego wo-
jewództwa do składania podań 
już od 17 maja – podsumowuje 
Renata Koszczewska–Smutek, 
Zastępca Prezesa Zarządu Pa-
łuckiego Stowarzyszenia  
„Przyszłość”. 
(DM)

Będą mogli uczyć się zawodu automatyka
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GRYF - UNIA 1:4 (0:1) 
Bramki: Przemysław Czerwiń-
ski - Adam Konieczny, Maciej 
Stafanowicz, Piotr Siekirka, 
Gracjan Goździk.  
UNIA: Syldatk - Kowalski, To-
masiewicz, Urbański - Stefano-
wicz (62. Hulisz), Ławniczak - 
Marszał (62. Diurzyński, 80. Ko-
walczuk), Goździk, Siekirka 
(90. Garstka) - Konieczny.    

Prowadzenie dla Unii 
celną „główką” zdobył Adam 
Konieczny po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego Gracjana Goź-
dzika. Po przerwie aktyny Goź-
dzik był faulowany w polu kar-
nym, a jedenastkę wykorzystał 
Maciej Stefanowicz. Gryf strze-
lił kontaktowego po karnym (za 
rękę Filipa Tomasiewicza). 
Zwycięstwo Unii przypieczęto-
wali Piotr Siekirka i Goździk.  

Janikowianie zajmują trzy-
naste miejsce w tabeli. Tracą trzy 
punkty do ósmej Pogoni II Szcze-
cin. W sobotę podejmują KP Sta-
rogard Gdański (godz. 12).     (DM)

Unia Janikowo wygrała w Wejherowie w Gryfem

Sparingi i zaległości
Zespoły piłkarskie z regionu 
walczyły w jednych z ostatnich 
w zimowej przerwie grach kon-
trolnych.  

Wyniki sparingów 
Gopło Kruszwica - Cuiavia 
Bank Spółdzielczy Inowrocław 
2:4, Mateusz Kurtysiak 2 - Kac-
per Maciejewski 2, Gabriel Pa-
lito 2, Unia Gniewkowo - Łokie-
tek Brześć Kujawski 3:1, Kacper 
Włodarczyk, Janusz Olach, Mi-
chał Hałas - Dawid Marciniak, 
Noteć Inowrocław - Legia 
Strzelce 5:0, Sebastian Basiński 
2, Rafał Sobczak, Krystian Pie-
chocki i samobójcza, Dąb Bar-
cin - Sportis Łochowo 0:5, Mar-
cin Krzywicki 2, Michał Kalitta 

2, Dylan Ruiz-Diaz, Polonia 
Bydgoszcz - KS Brzoza 1:1, BKS 
Bydgoszcz - Noteć Łabiszyn 1:1. 
 
Zaległy mecz 4. ligi 
Kujawianka Izbica Kujawska - 
Chełminianka Chełmno 2:1, 
Maciej Rojewski 2 - Adam Cie-
śliński.  
 
Zaległy mecz 5. ligi (grupa 2) 
Szubinianka Szubin - Mień 
Lipno 1:2, Damian Czerwiński - 
Łukasz Bartczak, Filip Falkow-
ski. W tabeli prowadzi Łokietek 
Brześć Kujawski 47 punktów, 
przed Notecianką Pakość 44. 
Ziemowit Osięciny wycofał się 
z rozgrywek przed rundą wio-
senną.                                                        (DM)                                               
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Młody zawodnik z Pakości 
swoją przygodę z wyścigami 
rozpoczął zaledwie trzy lata 
temu, ale już ma na swoim kon-
cie nie tylko krajowe sukcesy, 
ale także starty zagraniczne. 

W poprzednim sezonie 
Wojciechowski wywalczył Pu-
char Polski klasy 150 w cyklu Pit 
Bike, a także zadebiutował 
w hiszpańskiej serii Cuna de 
Campeones oraz mistrzo-

stwach Hiszpanii klasy Moto5, 
kilka razy imponując w środku 
stawki.  

W tym sezonie 13-latek 
ponownie wystartuje w obu 
hiszpańskich seriach, ale jed-
nocześnie stanie także 
do walki w cyklu European Ta-
lent Cup, w którym weźmie 
udział w 11 wyścigach rozgry-
wanych na najsłynniejszych 
torach MotoGP, m.in. w Barce-
lonie, Walencji, czy Jerez de la 
Frontera.  

W sumie czeka go aż jede-
naście weekendów wyścigo-
wych w Hiszpanii i Portugalii, 
w tym trzy, podczas których 
wystartuje we wszystkich 
trzech seriach jednocześnie.  

 Jeremiasz nadal będzie re-
prezentował barwy polskiego 
zespołu MotoRmania KidzGP, 
w którym ściga się od początku 
swojej kariery. Do polskiej czę-
ści ekipy dołączą jednak do-
świadczeni, hiszpańscy me-
chanicy. Pierwsze zawody 
Cuna de Campeones odbędą 
się w dniach 17-18 kwietnia 
na torze Andalusia w Hiszpanii. 
Tydzień później w portugal-
skim Estorilu rozpocznie się se-
zon European Talent Cupu. 
Wszystkie wyścigi Jeremiasza 
w serii ETC śledzić będzie 
można na żywo na kanale FIM 
CEV Repsol na YouTubie.  

 - Jestem bardzo podeks-
cytowany, choć wiem, że czeka 

nas skok na bardzo głęboką 
wodę – mówi Jeremiasz Woj-
ciechowski. – Już ubiegło-
roczny awans do serii Cuna de 
Campeones był bardzo ambit-
nym krokiem, ale pokazaliśmy, 
że jesteśmy w stanie nawiązać 
walkę z najszybszymi mło-
dymi Hiszpanami, dlatego 
czuję, że nadszedł czas na ko-
lejne wyzwanie. Nie mam jed-
nak złudzeń, bo European Ta-
lent Cup to najbardziej presti-
żowa seria dla najlepszych 
młodych motocyklistów z ca-
łego świata. Nad nią są już 
tylko juniorskie mistrzostwa 
świata Moto3, których wyścigi 
odbywają się zresztą na bardzo 
podobnych motocyklach, w te 
same weekendy i na tych sa-
mych torach, co zmagania 
ETC. To będzie więc fanta-
styczna okazja do nauki i to 
właśnie ona będzie moim prio-
rytetem w debiutanckim sezo-
nie w nowej kategorii. Rok 
temu byliśmy w stanie zbliżyć 
się do czołówki w Cuna de 
Campeones, ale poziom w Eu-
ropean Talent Cupie jest dużo 
wyższy, a stawka liczniejsza, 
dlatego zespół nie nakłada 
na mnie presji walki o wynik. 
W tym roku chcę się uczyć, ale 
na nowe wyzwanie patrzymy 
długofalowo, dlatego to będzie 
ważny sezon. Jednocześnie 
chcę wystartować w wybra-
nych rundach Pucharu Polski 
Pit Bike i znów walczyć tam 
w czołówce.                                      (DM)                              

Kolejne starty w Hiszpanii

13-letni Jeremiasz Wojcie-
chowski wystartuje w nadcho-
dzącym sezonie w prestiżo-
wej, motocyklowej serii Eu-
ropean Talent Cup, przed-
sionku juniorskich mistrzostw 
świata Moto3. 
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Pucharowe boje
Notecianka Pakość odpadła 
w 1/8 finału Pucharu Polski Ku-
jawsko-Pomorskiego 
Zzwiązku Piłki Nożnej 2021. 

Wyniki 
Unia Solec Kujawski - Note-
cianka Pakość 3:1 (2:0), Arka-
diusz Piskorski, Krzysztof Urt-
nowski, Szymon Babiarz - Kac-
per Mozgawa, Elana II Toruń - 
Włocłavia Włocławek 0:7 (0:3), 
Kamil Kuropatwiński 3, Łukasz 
Witucki 2, Piotr Szablewski, Hu-
bert Kuropatwiński. Pozostałe 
sześć spotkań przełożono.  

Unia Janikowo ma zagrać 
we Włocławku z Liderem  
17 marca. Natomiast 27 marca 
ma odbyć się mecz Noteci Ino-
wrocław z BKS Bydgoszcz.  

W ewentualnym ćwierćfi-
nale obrońcy tytułu z Janikowa 
spotkają się z lepszym z pary: 
Mień Lipno - Chemik Moderator 
Bydgoszcz. Natomiast zespół 
z Mątew w przypadku wygranej 
z BKS, trafi na Pogoń Mogilno 
lub Spartę Brodnica. Pozostałe 
pary: Tłuchowia Tłuchowo - 
Elana Toruń i Sportis Łochowo - 
Pomorzanin Toruń.                    (DM)                                         
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Piłkarze Unii Janikowo udanie 
rozpoczęli nowy rok w trzeciej 
lidze (grupie 2). Wysoko poko-
nali Gryfa Wejherowo
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Zawodnicy kierowani przez tre-
nera Piotra Wiśniewskiego 
w ciągu czterech dni (między  
3 i 6 marca) walczyli w dwóch 
meczach.  

We własnej hali wygrali 
z Politechniką Gdańską 94:75 
(28:23, 17:20, 29:13, 20:19), Ma-
teusz Stańczuk 21 (1), Mateusz 
Ziółkowski 15 (3), Kacper Grze-

lak 12, Mateusz Marciniak 11 (3), 
Karol Michałek 10, Marcin Ma-
jer 10, Aleksander Filipiak 8, To-
masz Kretkowski 7 (1), Jan 
Kwieciński 0 - Adam Wąsowicz 
24 (5), Filip Cebula 15 (1), Mate-
usz Kulis 11, Krystian Gładikow-
ski 7 (2), Jakub Rzepkowski 6 
(1), Maciej Pilski 5, Tomasz Le-
biedź 3 (1), Jakub Pellowski 2, 
Aleksander Dziekański 2, Jan 
Korczyński 0, Jan Gulczyński 0, 
Szymon Zalewski 0.       

Inowrocławianie nie spro-
stali natomiast na wyjeździe 
Żakowi Koszalin 81:93 (24:21, 

22:25, 20:24, 15:23), Michałek 19 
(4), Filipiak 18 (2), Majer 8, Stań-
czuk 8 (1), Marciniak 8 (2), Grze-
lak 8 (1), Ziółkowski 7 (1), Kret-
kowski 5 (1) - Jakub Dłoniak 23 
(3), Konrad Koziorowicz 20 (3), 
Darrell Harris 20 (1), Marcin Za-
rzeczny 12 (2),Mateusz Pryć 6, 
Paweł Lasota 6, Maciej Szew-
czyk 4 (1), Eryk Naczlenis 2, Pa-
weł Czubak 0. 

Kujawianie remisowali 
po pierwszej połowie 36:36, ale 
po przerwie lepsi okazali się li-
derzy rozgrywek. Bardzo sku-
teczni byli doświadczeni za-

wodnicy z Koszalina: Haris, 
Dłoniak i Koziorowicz.  

W tabeli grupy A drugiej 
ligi Żak (bilans 17:1), Noteć (15:5) 
i AMW Asseco Arka Gdynia 
(16:3)  mają po 35 punktów. No-
teć ma jednak rozegranych 20 
spotkań, Arka 19, a Żak tylko 18. 

Czwarte jest Ogniwo 
Szczecin 30 (20), a piąta Poli-
technika 30 (20). Miasto Zako-
chanych Chełmno zajmuje 
siódme miejsce 28 (19). 

W sobotę Noteć podej-
muje Trefla II Sopot (godz. 16).                              
(DM)

Zmienne szczęście Noteci
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Niezwykły bieg
15 maja o godz. 11 w Inowro-
cławiu odbędzie się wyjąt-
kowa impreza sportowa - 
pierwsza edycja biegu dla 
dzieci niepełnosprawnych 
„Miej serce do biegania”. 

Zawody zostaną rozegrane na dy-
stansie 10 kilometrów. W biegu 
wystartować mogą dzieci z nie-
pełnosprawnościami intelektu-
alnymi oraz ruchowymi - bez 
ograniczeń wiekowych. 

- Dystans można pokonać 
samodzielnie lub przy pomocy 

rodzica/opiekuna, który będzie 
prowadzić was i wasz wózek 
biegowy i będzie tzw. pcha-
czem. Dozwolone są wózki in-
walidzkie i handbike. W trakcie 
imprezy odbędą się biegi towa-
rzyszące dla dzieci z niepełno-
sprawnościami. Zapisy prowa-
dzone będą na miejscu - infor-
muje Marcin Szych, pomysło-
dawca wydarzenia.    

Start i meta na Stadionie 
Miejskim imienia Inowrocław-
skich Olimpijczyków. Trwają 
jeszcze zapisy do biegu.          

Dwa spotkania w drugiej lidze 
(grupie A) rozegrali koszyka-
rze KSK Noteć Inowrocław. 
Pokonali rywali z Gdańska 
i przegrali z Żakiem Koszalin. 

Podopieczni Jakuba Matuszaka 
zwyciężyli 103:46 (28:12, 20:13, 
23:10, 32:11). Punkty dla Noteci 
zdobyli: Dorian Kubiak 54, Ma-
teusz Marek 19 (2), Filip Tom-
kiewicz 11 (1), Jakub Derdzi-
kowski 10, Filip Kolczyński 7 (1), 
Marcel Dziuba.  

Grali ponadto: Jakub Kacz-
marek, Cezary Warchowski, 
Borys Kazik, Marcel Chwiał-

kowski, Szymon Marciniak, 
Adrian Marciniak, Stanisław 
Kolczyński, Igor Łukaszewski, 
Kornelia Matuszak. 
 
Czwarte miejsce 
W tabeli rozgrywek prowadzą 
Twarde Pierniki 12 punktów (w 
sześciu meczach). Drugi jest 
TKM Włocławek 11 (6), a trze-
cia Enea Astoria Bydgoszcz 10 
(6).  

Noteć zajmuje czwartą lo-
katę 10 (7). Wyprzedza MChKK 
Chełmno 8 (7) i Basket Regnum 
Bydgoszcz 6 (6).  

Poza konkursem rywali-
zuje Novum Bydgoszcz.  
(DM)

Wysoka wygrana

Młodzi koszykarze KSK No-
teć Inowrocław odnieśli wy-
sokie zwycięstwo w Chełmnie 
w meczu ligi wojewódzkiej  
U-12. Spotkanie rozstrzygnęli 
już praktycznie w pierwszej 
połowie. 

Ćwierćfinał Zuzanny
Zuzanna Dąbrzał (IKTS Noteć 
Inowrocław) startowała w Kra-
kowie w Grand Prix Polski Ka-
detek w tenisie stołowym. 

Utalentowana pingpongistka 
została rozstawiona z dzie-
siątką. W rundzie grupowej tur-
nieju wygrała z Kingą Tołstyko 
(ZKS Zielona Góra) 3:0 (5, 9, 8), 
Julią Wiktor (Bronowianka Kra-
ków) 3:0 (5, 6, 7) i Julią Zyną 
(Sportowiec Częstochowa) 3:2  
(-4, 2, -10, 6, 7) 

Awansowała z pierwszego 
miejsca w grupie do fazy pucha-
rowej. W niej pokonała Kata-

rzynę Zając (MGOK Gorzów Ślą-
ski) 3:0 (1, 6, 4) i Malwinę Ja-
recką (AZS UE Wrocław) 3:2  
(-10, 10, 6, -10, 9).   

W ćwierćfinale Zuzanna 
nie sprostała Aleksandrze Guzik 
(UKS Gryf Gdów) 0:3 (-6, -7, -5). 

Rywalka Dąbrzał była roz-
stawiona z dwójką. Dotarła aż 
do finału, w którym przegrała 
z Natalią Bogdanowicz (Warmia 
Lidzbark Warmiński).  

Tenisistka stołowa Noteci 
została sklasyfikowana na miej-
scach 5-8. Zdobyła 117 punktów 
do rankingu PZTS. 
(DM)
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Stanęli na podium
W Bydgoszczy rozegrano 
pierwszy w tym roku turniej 
karate olimpijskiego - reko-
mendowany przez World Ka-
rate Federation - 20. Interna-
tional Karate Championships 
Central Europe Open. 

Były to bardzo ważne zawody 
rankingowe kwalifikujące pol-
skich kadrowiczów do mi-
strzostw Europy. W impre-
zie wystartowało 720 zawodni-
ków z 67 klubów i 5 państw.  

Inowrocławski Klub Spor-
towy Karate reprezentowało  
28 zawodników z sekcji w Ino-
wrocławiu, Kruszwicy, Pakości, 
Mogilnie i Orchowie. Zawod-
nicy i działacze IKSK podzięko-
wania za wsparcie finansowe 
kierują do Miasta Inowrocław 
i Gminy Kruszwica.  

Dorobek medalowy 
ZŁOTO: Filip Bartczak w kumi-
te chłopców 10-11 lat w wadze 
do 30 kilogramów, Julia Śmigiel 
w kumite dziewcząt 12-13 lat 
do 40 kg i Szymon Strawa 
w kumite kadetów do 63 kg. 

SREBRO: Anna Urbańska 
w kumite dziewcząt 12-13 lat 
powyżej 54 kg i Marta Dzielak 
w kumite seniorek do 55 kg. 

BRĄZ: Alicja Madej w ku-
mite dziewcząt 10-11 lat powyżej 
30 kg, Maks Wijtasiński w ku-
mite chłopców 10-11 lat do 35 kg, 
Aron Padniewski, Szymon Zaka-
szewski, Wiktor Zakaszewski 
w kata drużynowym 10-11 lat, 
Franciszek Kaczmarek, Krzysz-
tof Zuchniarek, Patryk Olszew-
ski w kata drużynowym 12-13 
lat, Katarzyna Kosiak w kumite 
juniorek powyżej 59 kg.        (DM)                        
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Krzyżówka panoramiczna


