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N
iedawno minął rok 
od stwierdzenia pierw-
szego przypadku koro-
nawirusa w Polsce. Do-
kładnie tyle czasu 
trwają działania, które 

za cel stawiają sobie wsparcie kujaw-
skich przedsiębiorców. 

- Od początku wyciągnęliśmy 
do nich pomocną dłoń. Pomoc dla nich, 
kiedy liczba obostrzeń rosła, była dla nas 
jednym z priorytetów. Osobiście spraw-
dzałam, czy na bieżąco i płynnie reali-
zowane były wnioski. Systematycznie 
aplikowaliśmy też o kolejne transze 

środków w ramach Tarczy Antykryzy-
sowej - mówi starosta Wiesława Paw-
łowska. 

Dotąd podmiotom uprawnionym 
do otrzymania wsparcia wypłacono 
łącznie 58 569 411,79 zł, w tym blisko 33 
mln zł bezzwrotnej pożyczki na pokry-
cie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Kryzys powoduje także niepoko-
jący wzrost bezrobocia. Na razie jednak 
do Powiatowego Urzędu Pracy w Ino-
wrocławiu nie wpłynęła informacja 
o planowanych zwolnieniach grupo-
wych. Za to od początku roku 1533 bez-

robotnym wydane zostały propozycje 
zatrudnienia. Kilkaset z nich już pracuje. 

Epidemia wpłynęła na funkcjono-
wanie samorządu w wielu obszarach: 
zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, 
zarządzania kryzysowego, bezpieczeń-
stwa sanitarnego, a także organizacji 
pracy jednostek. 

Dlatego Powiat Inowrocławski 
swoje działania pomocowe od początku 
kieruje na walkę z koronawirusem na in-
nych płaszczyznach - finansuje badania 
dla osób starszych, kupuje środki 
ochrony osobistej, testy, sprzęt dla mło-
dzieży, która odbywa zajęcia zdalne, 
a także wypłaca dodatki do wynagro-
dzeń ludziom pracującym „na pierw-
szej linii”. 

- Korzystamy skutecznie ze wszyst-
kich możliwych zewnętrznych form 
wsparcia i staramy się zdobyć kolejne 
środki w walce z COVID-19 - zapewnia 
naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowa-
nia Inwestycji i Inicjatyw Europejskich 
Joanna Kuchta. 

W ciągu ostatniego roku zaku-
piono dziesiątki tysięcy maseczek, 
przyłbic, rękawic i kombinezonów 
ochronnych oraz tysiące litrów pły-

nów dezynfekcyjnych i termometry 
bezdotykowe. Otrzymywały je nie 
tylko jednostki powiatowe, ale choćby 
przychodnie lekarskie. 

Łącznie na te działania udało się 
pozyskać kwotę blisko 5 milionów zł. 
Za te pieniądze m.in.  przeprowadzono 
347 testów genetycznych u 297 pracow-
ników domów pomocy społecznej oraz 
wypłacono dodatki do wynagrodzeń 
pracownikom bezpośredniego kon-
taktu, a przekazano też środki ochrony 
osobistej dla jednostek i instytucji. 

Rodziny zastępcze i placówki 
opiekuńczo-wychowawcze otrzymały 
155 laptopów, 40 telewizorów, a dzieci 

niepełnosprawne oprogramowania 
komputerowe. Uczniom, których ro-
dziców nie było stać na zakup sprzętu 
do nauki zdalnej, przekazano 124 lap-
topy, a także modemy internetowe 
i monitory interaktywne. 

- Ten rok był dla nas wszystkich 
bardzo trudny. Jednak mieszkańcy Po-
wiatu Inowrocławskiego udowodnili, 
że są ludźmi twardymi, ofiarnymi i od-
powiedzialnymi. Jestem dumna z po-
stawy wszystkich, którzy z takim za-
angażowaniem i często narażeniem 
życia walczą z pandemią. Serdecznie 
im za to dziękuję - mówi starosta Wie-
sława Pawłowska.
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Blisko 60 milionów złotych otrzymali  
przedsiębiorcy z Powiatu Inowrocławskiego  
w ramach wsparcia w związku z pandemią.  
Planowane są kolejne formy pomocy  
dla pogrążonego w kryzysie biznesu. Powiat 
udziela też wsparcia innym środowiskom.

POMOCNA DŁOŃ DLA MIESZKAŃCÓW
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W Teatrze Miejskim w Inowro-
cławiu odbyło się spotkanie 
w ramach projektu „Twarzą 
w Twarz” z zespołem YA.  

Było podsumowaniem i pa-
miątką po najpopularniejszym 
inowrocławskim zespole roc-
kowym. Na deskach teatru po-
jawili się muzycy zespołu YA: 
Mirosław Amonowicz, Zbi-
gniew Florek, Jarosław Lewan-
dowski i Marek Szajda. Zaś 
za pośrednictwem telebimu 
obecni byli też: Remi Juśkie-
wicz i Jacek Czerwiński. 

O zespole mówiły, także 
z telebimu, osoby z nim współ-
pracujące jak np. Krzysztof 
Walczak, prezes nieistniejącego 
już Radia „i” czy Grzegorz 
Imański, znany inowrocławski 
fotograf.  

Wypowiadali się też: Grze-
gorz Skawiński (Kombi, 
O.N.A.), Andrzej Kobra Kraiń-
ski (Kobranocka) czy Adam 
Wolski (Golden Life). 

W teatrze była okazja wy-
słuchać kilku piosenek YA. Za-
śpiewali je Marcin Starosta i Mi-

chał Gęsikowski, a na gitarze 
klasycznej akompaniował im 
Michał Witkowski. 

Pomysł powstania projektu 
zrodził się, po zrealizowanym  
23 listopada 2019 roku w Teatrze 
Miejskim w Inowrocławiu spek-
taklu muzycznym, poświęco-
nym nagle zmarłemu wokaliście 
zespołu Robertowi Mycy Kowal-
skiemu „Pamięć Mycy”. 

Całe wydarzenie okazało 
się dużym sukcesem artystycz-
nym. Koncert został zarejestro-
wany i poddany profesjonal-
nemu montażowi. Dodatkowo 
udało się zebrać z prywatnych 
archiwów członków zespołu za-
chowane, a nie wydane wcze-
śniej nagrania zespołu YA. 

To właśnie oba te materiały 
– zapis koncertu oraz niepubli-
kowane nagrania zespołu YA – 
zostały wydane w formie eks-
kluzywnego dwupłytowego 
boxu (DVD+CD).  

Przybyli goście spotkania 
wzięli udział w programie peł-
nym wspomnień i muzyki 
na żywo. Każdy otrzymał pre-
mierowe wydanie płyty.    (FI, UM)

20 marca zmarł inowrocławski 
bard Roman Kozłowski, piani-
sta, kompozytor, piosenkarz, 
pedagog, twórca piosenek 
o Inowrocławiu, Kruszwicy 
i Pakości.  W 2017 roku został 
uhonorowany tytułem Anima-
tora Kultury 2017 przez prezy-
denta Ryszarda Brejzę.  

Roman Kozłowski był człon-
kiem Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” i dyrygentem ze-
spół wokalnego Andante im. 
Miry i Tadeusza Sygietyńskich. 

Andante wykonywało 
głównie pieśni patriotyczne 
i żołnierskie, utwory operet-
kowe i musicalowe, polskie 
przeboje okresu międzywojen-
nego i znane szlagiery powo-
jenne. Koncertowało setki razy 
w sanatoriach, domach kultury, 
kościołach, domach opieki spo-
łecznej.  

Muzyk miał także 
w swoim dorobku dwie płyty 
o ukochanym mieście „Inowro-
cław będzie zawsze”. Śpiewał 
również o Bydgoszczy, Kru-
szwicy, Pakości i Żninie.   

- Roman  Kozłowski przez  
17 lat był kierownikiem  arty-
stycznym  zespołu  wokalnego 

Andante. Był to człowiek bar-
dzo sympatyczny i zawsze  
kiedy się pojawiał, to wywoły-
wał uśmiech na naszych twa-
rzach. Urzekał nas inteligencją 
i poczuciem humoru. Pozosta-
nie  na długo w naszej pamięci  
jako bardzo  życzliwy, wspa-

niały i  niepowtarzalny artysta, 
który kochał życie i cały świat. 
Odpoczywaj  sobie  teraz  w  
spokoju drogi Profesorze. 
Czeka  tam  w niebie   na Ciebie  
chór aniołów - tak pożegnali ar-
tystę jego przyjaciele z daw-
nego Klubu Przydomek.  

Zmarł Roman Kozłowski 
- inowrocławski bard

„Twarzą w Twarz” 
z zespołem YA

ZDOLNI  HISTORYCY  
Z KONOPY 

Znakomicie spisało  się czterech 
uczniów II Liceum Ogólno-
kształcącego w Inowrocła-

wiu na etapie wojewódzkim 
Ogólnopolskiej Olimpiady 

Przedmiotowej „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego”. Osią-
gnęli wysokie wyniki i w kom-

plecie awansowali do finału 
centralnego. Adam Szydzik, 

Marcel Wiśniewski (na zdjęciu), 
Mikołaj Rzyski (wszyscy z klasy 

2d społeczno-prawnej) oraz 
Krzysztof Obiała (z klasy 3a lin-

gwistyczno-ekonomicznej) w fi-
nale będą rywalizować o tytuły 
laureatów i finalistów olimpij-

skich, a przede wszystkim 
o zwolnienie z matury z historii. 
Opiekunem zdolnych history-

ków jest Waldemar Wąśniewski.   
 

PIĄTY W KRAJU 
Filip Senski, uczeń klasy 3d 

społeczno-prawnej II LO 
w Inowrocławiu zajął piąte 

miejsce w finale VII Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Me-

diach, której organizatorem był 
Wydział Dziennikarstwa, Infor-
macji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego.Tegoroczny fi-

nał przeprowadzony został 
w formie zdalnej. 12 najlep-
szych olimpijskich medio-

znawców wzięło udział w qu-
izie, a ich odpowiedziom przy-
słuchiwali się pozostali uczest-

nicy oraz publiczność, gdyż 
cały finał był transmitowany 
za pomocą kanału YouTube.  

Filip zagwarantował sobie 
przyjęcie na studia na wielu 

uczelniach.  
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Do końca marca można składać 
wnioski w konkursie Powiatu 
Inowrocławskiego na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się 
w gminnej ewidencji. Do po-
działu jest 160 tys. złotych. 

- Co roku zwiększamy środki 
w celu wspierania prac związa-
nych z ochroną zabytków. Po-
trzeb jest tutaj naprawdę wiele. 
Zabytki niszczeją, a koszty zwią-
zane z ich konserwacją i remon-
tem są wysokie. Nie wszystkich 
możemy wspierać od razu i w ta-
kiej wysokości, w jakiej by pra-
gnęli. Pomagamy sukcesywnie. 

Naszym zamiarem jest opieka 
nad zabytkami, by to co cenne 
zachowane zostało dla kolejnych 
pokoleń - mówi starosta Wie-
sława Pawłowska. 

O dotacje mogą się ubiegać 
osoby fizyczne lub jednostki or-
ganizacyjne posiadające tytuł 
prawny do zabytku wynikający 
z prawa własności, użytkowa-
nia wieczystego, trwałego za-
rządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego. 

Środki mogą być wykorzy-
stane m.in. na sporządzenie 
ekspertyz technicznych i kon-
serwatorskich, wykonanie do-
kumentacji konserwatorskiej, 
zachowanie i utrwalenie sub-
stancji zabytku, modernizację 

instalacji elektrycznej w zabyt-
kach drewnianych lub w zabyt-
kach, które posiadają orygi-
nalne, wykonane z drewna czę-
ści składowe i przynależności, 
wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej, zakup i montaż insta-
lacji przeciwwłamaniowej oraz 
przeciwpożarowej. 

Szczegółów dotyczących 
ubiegania się o dotacje udziela 
Wydział Kultury i Promocji Sta-
rostwa Powiatowego (tel. 52 35 
92 321). Informacje te wraz z for-
mularzem konkursowym znaj-
dują się w uchwale nr 573/2021 
Zarządu Powiatu Inowrocław-
skiego, opublikowanej w Biule-
tynie Informacji Publicznej Po-
wiatu Inowrocławskiego.
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Ratujmy nasze zabytki!
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W ubiegłym roku wsparcie otrzymała m.in. parafia rzymskokatolicka pw. św. Marka Ewangelisty 
w Polanowicach. REKLAMA 0010092779

Wójt Gminy 
Złotniki Kujawskie
informujE

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy w Złotnikach Kujawskich wywieszono 

wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży, położonych w miejscowości 
Rucewo, tj. dz. nr 79/70 o pow. 0,1371 ha, 

79/31 o pow. 0,1861 ha, 79/30 o pow. 0,0881 ha.

Z wykazem można się również zapoznać 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
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Dzisiejszym skarbem wy-
dobytym z przepastnego 
muzealnego magazynu 
jest cykl barwnych grafik 
autorstwa Aleksandra La-
szenki (1883 - 1944), jed-
nego z największych pol-
skich orientalistów. Był on 
malarzem, grafikiem oraz 
rasowym podróżnikiem. 
W zbiorach Muzeum im. 
Jana Kasprowicza znajdu-
je się aż trzynaście grafik 
jego autorstwa. Zostały 
one zakupione od rodziny 
artysty w latach 1980 – 
1982.

Laszenko ukończył Pe-
tersburską Akademię Sztuk 
Pięknych, gdzie uczył się 
m.in. u samego Ilji Riepina. 
Jednocześnie pobierał tak-
że nauki wojskowe w Kon-

stantynowskiej Szkole Ofi-
cerów Artylerii. Jego pasja 
podróżnicza narodziła się 
dość szybko. Zaszczepił ją 
w nim ojciec, który już od 
najmłodszych lat zabie-
rał syna w liczne podróże. 
Później, regularnie i sukce-
sywnie zwiedzał Europę, 
Bliski Wschód oraz Afry-
kę Północną. Szczególnie 
upodobał sobie Egipt. Po-
dróże stały się nieodłącz-
nym elementem życia arty-
sty. Owocem tychże wojaży 

są liczne obrazy i grafiki 
barwne o tematyce egzo-
tycznej.

W 1922 roku prawdopo-
dobnie poznał Howarda 
Cartera, odkrywcę grobu  
Tutanchamona. Dzięki tej 
znajomości stworzył cykl 
szkiców i płócien uwiecz-
niających miejsce spo-
czynku słynnego faraona. 
Większość prac zakupiło 
Muzeum Egipskie w Kairze, 
pozostałe wzbogaciły kolek-
cję króla Egiptu Fu’ada I.

W 1932 roku niezłomny 
podróżnik osiadł na Ku-
jawach. Rodzina Laszen-
ków zapuściła korzenie we 
Włocławku, gdzie artysta 
mieszkał już do końca życia. 
Niemal wyłącznie tworzył 
dzieła o  tematyce egzotycz-
nej, która od zawsze, nie-
zmiennie cieszyła się dużą 
popularnością.

Prace Laszenki docenia-
ne są także za drobiazgo-
wość i sznyt etnograficz-
ny. Poprzez swoje dzieła 
wyrażał fascynację jakże 
odmienną i intrygującą kul-
turą Dalekiego Wschodu, 
której przy okazji i my mo-
żemy zasmakować. Dzieła 
artysty znajdują się rów-
nież w zbiorach Muzeów 
Narodowych w Krakowie 
i w Warszawie, łódzkim 
Muzeum Sztuki  oraz oczy-
wiście  w Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku.

Promowanie współpra-
cy pomiędzy szkołami 
średniego i wyższego 
szczebla, samorządami 
oraz przedsiębiorcami 
naszego regionu to 
główne cele konkursu 
ogłoszonego właśnie 
przez Wyższą Szkołę 
Przedsiębiorczości im. 
Kazimierza Kujawskie-
go. Oprócz uczelni, 
jego organizatorami są 
Powiat Inowrocławski 
i Miasto Inowrocław.

Konkurs skierowany 
jest do uczniów szkół po-
nadpodstawowych, któ-
rzy będą musieli napisać 
pracę na jeden z czterech 
tematów: 

1. Znaczenie przedsię-
biorczości dla życia go-
spodarczego  - czynniki 
pobudzające przedsię-
biorczość, 

2. Przedsiębiorca i  jego 
działalność gospodarcza – 

uzasadnienie wyboru for-
my organizacyjno-praw-
nej jej prowadzenia, 

3. Rola innowacji (pro-
duktowej, organizacyjnej) 
w funkcjonowaniu i roz-
woju przedsiębiorstw, 

4. Formy marketingu 
małych i  średnich przed-
siębiorstw (MŚP).

Nagrodą za zajęcie 
I  miejsca w  konkursie 
jest Otwarty Indeks JM 
Rektora na wybrany kie-
runek studiów w  Wyż-
szej Szkole Przedsię-
biorczości im. Księcia 
Kazimierza Kujawskiego 
w  Inowrocławiu, nagro-
da pieniężna w  wysoko-
ści 2 tys. zł  ufundowana 
przez Starostwo Powiato-
we w Inowrocławiu oraz 
Smartwatch Samsung 
Watchactive 2 ufundo-
wany przez Urząd Miasta 
Inowrocławia.

Regulamin i  inne in-
formacje dotyczące kon-
kursu można znaleźć na 
stronach internetowych 
organizatorów.

90 zabytków na 90-lecie

Powiew egzotyki 
w barwnych gra� kach

Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych 
w Inowrocławiu

W  szkole zawsze domi-
nowały w  niej kierunki 
handlowe i  ekonomiczne. 
Stąd też przylgnęły do niej 
określenia „Ekonomik” czy 
„Ekonom”. 

Młodzi ludzie odkrywają 
tam talenty, spełniają am-
bicje oraz odszukują w  so-
bie zainteresowania. Pasje 
i  umiejętności rozwijają 
w  różnego rodzaju kołach 
zainteresowań, które często 
stają się podstawą własnego 
rozwoju. Upodobania spor-
towe natomiast młodzież 
rozwija na doskonale przy-
gotowanym zapleczu, które 
stanowi m.in. nowoczesne 
boisko wielofunkcyjne. 

W  ofercie placówki moż-
na znaleźć kształcenie 
w  następujących zawo-
dach:
• technik ekonomista - 

zawód wszechstronny 
i bardzo poszukiwany na 
rynku pracy, 

• technik handlowiec - 
propozycja dla uczniów 
chcących zdobyć zawód, 
który daje odpowiedni 
zasób wiedzy 
ogólnej i zawodowej 

i podstawę do podjęcia 
pracy, jak również 
możliwość szybkiego 
przekwalifikowania się 
w różnych sytuacjach 
życiowych,

• technik reklamy 
- działalność 
reklamowa jest 
realizowana w każdym 
przedsiębiorstwie i to 
właśnie sprawia, że 
zawód  jest coraz bardziej 
poszukiwany na rynku 
pracy,

• technik logistyk - 
propozycja dla uczniów 
poszukujących 
ciekawego, 

nowatorskiego kierunku, 
gwarantującego pracę, 
dzięki wszechstronności 
kształcenia,

• technik spedytor - 
zapotrzebowanie 
na usługi spedytora 
systematycznie 
rośnie, więc technicy 
spedytorzy należą do 
grupy poszukiwanych 
pracowników. 

KONTAKT:
tel. 52 353 03 64
e-mail: 
rekrutacja@ekonom-ino.pl 
strona: www.ekonom-ino.pl

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

Popularna „Konopa” to 
szkoła, w której tradycją 
stało się łączenie wyso-
kiego poziomu nauczania 
z wyjątkową atmosferą. 
– Wiemy, jak ważne z per-
spektywy przyszłości na-
szych uczniów jest dobre 
przygotowanie do egzami-
nu maturalnego, dlatego 
dbamy o jakość nauczania 
– deklaruje kadra pedago-
giczna.

Wysokie wyniki zdanych 
egzaminów maturalnych, 
a także uzyskiwane przez 
uczniów II LO tytuły laure-
atów i finalistów olimpiad 
i konkursów  przedmioto-
wych sprawiają, że od lat 
w prestiżowym Rankingu 
Perspektyw znajduje się 
ono wśród najlepszych lice-
ów w Polsce.

- Cieszymy się, gdy twór-
cze działania skutkują mi-
strzowskimi osiągnięciami 
sportowymi, udziałem w sy-
mulacji obrad Parlamentu 
Europejskiego, organizo-
waniem debat,  stworze-
niem zespołu wokalnego, 
teatralnego, działaniem 
naszych uczniów w prze-

strzeni medialnej,  udziałem 
w różnych akcjach charyta-
tywnych, w organizacji de-
mokratycznego życia szko-
ły,  w pracy dziennikarskiej 
– opisują nauczyciele.

Klasy na rok szkolny 
2021/22:
• Ia – lingwistyczno-

ekonomiczna, 
z rozszerzonym 
programem  języka 
angielskiego i geografii,

• Ib – matematyczna, 
z rozszerzonym 
programem matematyki 
i języka angielskiego,

• Ic – biologiczno-
chemiczna, 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
z biologii i chemii,

• Id – społeczno-prawna, 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
języka polskiego 
i wiedzy 
o społeczeństwie,

KONTAKT:
tel. 52 357 25 34
e-mail: rekrutacja.konopa@
gmail.com
strona: www.konopa.pl
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gmina inowrocław www.gminainowroclaw.eu

Szanowni Państwo,  
Wójt Gminy Inowrocław  
Tadeusz Kacprzak zapra-
sza Państwa na spotkanie 
online. Spotkanie odbę-
dzie się w środę, 31 marca. 
Początek planowany  
jest na godzinę 18:00.  
Transmisja przeprowa-
dzona zostanie na stronie 
Gminy Inowrocław:  
www.gminainowroclaw.eu.

Podczas spotkania, każdy 
z  chętnych uczestników 
będzie mógł (za pomocą 
widocznego w czasie trans-
misji formularza) zadawać 
pytania Wójtowi Gminy. 

Licząc na Państwa aktyw-
ny udział, zapraszamy ser-
decznie.

W piątek, 26 marca na 
kanale YouTube Gminy 
Inowrocław odbędzie się 
premiera filmu „Arty-
styczna Przystań. Galeria 
Pisanek Małgorzaty 
Krause”.

W blisko półgodzinnej opo-
wieści autorzy filmu Małgo-
rzata Znyk i  Waldemar Zie-
liński oprowadzą Państwa 
po prawdopodobnie naj-
większej w  Polsce wysta-
wie pisanek. Owa rewizyta 
miała miejsce na Powiślu 
w  Dzierzgoniu niedaleko 
Malborka. Wcześniej głów-
na bohaterka filmu odwie-
dziła kilkukrotnie Kujawy, 
czy to prowadząc warsz-
taty plastyczne, w  tym te 
instruujące jak wykonać 
pisanki, czy uczestnicząc 
w Plenerze Malarskim, któ-
ry pod koniec wakacji 2019 
r. odbył się na terenie naszej 
gminy; obrazy Małgorza-
ty Krause można zobaczyć 
między innymi w  łojew-
skim Centrum Dziedzictwa 
Kujaw Zachodnich.

W  czasie gościny „w  kró-
lestwie pisanek” można 
będzie zobaczyć dzieła wy-
konane z  jaj strusia, emu, 
nandu, gęsi i  kaczki, podzi-
wiać różne techniki tworze-
nia, m.in. malowanie, gra-
werowane, wycinane. Można 
też będzie dowiedzieć się co 
to jest zdobnictwo, na czym 
polega metoda batikowa, jak 
wyglądają pisanki w  formie 
szkatułek, pisanki ażurowe 
oraz co lub kogo – poza ele-

mentami ludowymi – moż-
na znaleźć na dziełach pani 
Małgorzaty. Autorzy filmu 
nie omieszkali również za-
dać pytania czym inspiruje 
się gospodyni Galerii, czy 
zawsze pisanki wiążą się ze 
świętami Wielkiej Nocy, któ-
re cieszą się największym 
powodzeniem oraz  ile pisa-
nek znajduje się w  Galerii 
w szczycie sezonu, a także, 
jako łyżka dziegciu, co boli 
Artystkę spoglądającą w pro-
gram ówczesnej edukacji pla-
stycznej najmłodszych.

Małgorzata Krause: „Gale-
ria istnieje od 1999 r. Można 
w niej zobaczyć największą 
w  Polsce kolekcję pisanek, 
malarstwo na płótnie, szkle, 
ceramice i  wiele innych 
ciekawych prac. Wystawa 
jest stała. Odwiedzają ją 
wycieczki szkolne i  tury-
ści. Moje prace znajdują 
się w  wielu prywatnych 
zbiorach na całym świecie. 
Wszystkie są malowane 
i  zdobione ręczne. Prowa-
dzę indywidualne i  zbio-
rowe warsztaty, pokazy po-
wstawania prac”.

Zapraszamy Państwa ser-
decznie do oglądania, mając 
nadzieję, że zaprezentowa-
ny materiał będzie miłym 
przedświątecznym prolo-
giem i choć w ułamku zre-
kompensuje Państwu od-
wołany z powodu pandemii 
„Kiermasz Wielkanocny”, 
który rok rocznie w  Nie-
dzielę Palmową ściągał 
pod siedzibę Urzędu Gminy 
Inowrocław tłumy sympa-
tyków świątecznych kujaw-
skich tradycji.

Irena Sobczak

W piątek, 19 marca 2021 r.  
w Jaksicach odbyło się 
spotkanie organizacyj-
ne, związane z reali-
zowanym od 1 marca 
2021 r. w Przedszkolu 
Samorządowym Gminy 
Inowrocław „Akademia 
Przedszkolaka” projektem 
edukacyjnym „ABC Eko-
nomii, czyli pierwsze kroki 
w świecie finansów”. 

W  spotkaniu uczestni-
czyli: Marek Karólewski 
–  Zastępca Wójta Gminy 
Inowrocław, Małgorzata 
Makowiecka – dyrektor Cen-
trum Usług Oświatowych 
Gminy Inowrocław, Rafał 
Mikołajewski – Prezydent 
Rotary Club Inowrocław, 

Marek Grzona – członek 
Rotary Club Inowrocław, 
Lidia Staszak – dyrektor 
Przedszkola Samorządowe-
go oraz nauczyciele grup 
dzieci 5- i  6-letnich. Celem 
spotkania było zapoznanie 
z  założeniami projektu, 
wsparcie metodyczne na-
uczycieli oraz wyposażenie 
ich w  wartościowe mate-
riały edukacyjne związane 
z  zagadnieniami dotyczą-
cymi ekonomii, finansów 
i przedsiębiorczości.

„ABC Ekonomii, czyli 
pierwsze kroki w  świecie 
finansów” to nazwa projek-
tu edukacyjnego pod patro-
natem Rotary Club Inowro-
cław, którego partnerem 
jest Gmina Inowrocław. Pi-
lotażowy projekt ,,ABC Eko-
nomii” rozpoczęła w 2016 r.  
fundacja Czepczyński Fa-
mily, której inicjatywa zy-
skała uznanie UNICEF Pol-

ska oraz wspomnianego 
Rotary Club Polska. Motto 
projektu: ,,Uczyć – bawiąc” 
zakłada, że dzieci poprzez 
zabawę będą miały okazję 
nauczyć się czym jest praca, 
co to znaczy „być przedsię-
biorczym”, a także czym są 
i  skąd się biorą pieniądze. 
Rozwiną także kompeten-
cje i  umiejętności z  zakre-
su budowania świadomości 
konsumenckiej w  czterech 
podstawowych obszarach: 
PIENIĄDZE, REKLAMA, BU-
DŻET i OSZCZĘDZANIE.

W  ramach przedsię-
wzięcia powstała książka 

pt. „ABC Ekonomii, czyli 
pierwsze kroki w  świecie 
finansów” autorstwa Wik-
tora Czepczyńskiego i  Ża-
nety Kupczyk, dedykowana 
przedszkolakom (5- i  6-lat-
kom) oraz uczniom klas I-III. 
Publikacja zawiera 12 opo-
wiadań, z  których każde 
porusza inne zagadnienie ze 
świata ekonomii i finansów, 
w  przystępnej dla dzieci 
formie. Podczas spotkania, 
każdy nauczyciel realizują-
cy projekt otrzymał egzem-
plarz książki oraz informację 
o  partnerach wspierających 
założenia projektu.

Miło nam 
poinformować, że 
otrzymaliśmy z Fundacji 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
oficjalne rozliczenie 
Sztabu WOŚP w Gminie 
Inowrocław.

Jeszcze raz kieruję po-
dziękowania i  słowa uzna-
nia dla wolontariuszy, 
darczyńców, artystów, li-
cytujących, kupujących, 
wrzucających do puszek, 
dla wszystkich osób zaan-
gażowanych w  29. Finał. 
Gorąco dziękuję wszyst-
kim, którzy ofiarowali choć 

jeden grosz lub poświęcili 
odrobinę swojego czasu,  
by pomóc najmłodszym. 
JESTEŚCIE WSPANIALI.

Dziękuję też raz jeszcze 
mojemu Sztabowi za zaan-
gażowanie, profesjonalizm 
i  wielkie serce. To dzięki 
WAM tak fantastyczny wy-
nik był możliwy.

•	Szczegóły rozliczenia:
•	Rozliczona kwota  

potwierdzona  
– 63 824,14 PLN

•	Suma kwot z eSkarbonki 
– 460,00 PLN

•	Kwota z aukcji allegro  
– 12 397,77 PLN

•	Łącznie zebraliśmy  
– 76 681,91 PLN,

co daje średnią 7 PLN na 
mieszkańca naszej Gminy! 
Brawo MY!

Niesamowita suma pie-
niędzy! Bardzo nisko się 
kłaniamy i pięknie dzięku-
jemy.

Te pieniądze pomogą wielu 
dzieciom i  potrzebującym. 
To był kolejny fantastyczny 
pokaz dzielenia się dobrem.

Waldemar Zieliński
Szef Sztabu 29. Finału WOŚP

w Gminie Inowrocław

Wójt Gminy Inowrocław 
zaprasza na spotkanie online

W Galerii Pisanek

Przedszkolaki i ekonomia

Oficjalne rozliczenie 29. Finału WOŚP w Gminie Inowrocław

FO
t.  

JO
an

na
 Ha

nc
ze

W
sk

a

FO
t.  

Wa
ld

em
ar

 zI
el

Iń
sk

I

4  11 stycznia 2019  www.inowroclaw.naszemiasto.pl4 26 marca 2021 www.inowroclaw.naszemiasto.pl



05PIĄTEK, 26 MARCA 2021 
EXPRESS BYDGOSKI

GMINA KRUSZWICA www.gminakruszwica.pl

Jak co roku, Gmina 
Kruszwica uhonorowała 
uzdolnioną młodzież 
za osiągnięcia uzyska-
ne w sporcie, kulturze 
i nauce w 2020 roku. 
Niestety, w związku 
z obecną sytuacją epide-
miologiczną wręczenie 
nagród sportowcom oraz 
stypendystom z Gminy 
Kruszwica nie mogło od-
być się tradycyjnie pod-
czas uroczystej Sesji Rady 
Miejskiej w Kruszwicy. 

Nagrodami Burmistrza 
Kruszwicy za wysokie wy-
niki sportowe osiągnięte 
w  2020 r., a  tym samym 
godną promocję gminy 
Kruszwica, uhonorowani 
zostali: Aleksandra Zuzan-
na Chmielewska (III miejsce 
w  pchnięciu kulą – Halowe 
Mistrzostwa Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego), 
Magdalena Szczupak (II m. 
w  skoku w  dal – Mistrzo-

stwa Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego), Dawid 
Wekwejt (II m. w  skoku 
w  dal – Halowe Mistrzo-
stwa Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego), Jakub 
Żurawski (I  m. w  biegu na 
60 metrów – Halowe Mi-
strzostwa Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego), 
Daria Dzierżawska (uczest-
nictwo w  finale sztafety 
4x100 metrów – Między-
wojewódzkie Mistrzostwa), 
Jan Franciszek Olejnik (III 
m. w  biegu na 200 metrów 
– Mistrzostwa Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskie-
go), Oliwier Paluszak (I  m. 
w biegu na 60 metrów przez 
płotki – Halowe Mistrzostwa 
Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego), Zuzanna 
Kaczmarek (uczestnictwo 
w  finale trójskoku kobiet 
(VIII miejsce) – Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski), Marta 
Małgorzata Sieradzka (II m. 
w  skoku wzwyż – Mistrzo-
stwa Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego), Lena 
Siedlecka (III m. w biegu na 

200 metrów – Mistrzostwa 
Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego), Wojciech 
Bieganowski (III m. w biegu 
na 60 metrów – Mistrzostwa 
Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego), Aleksandra 
Kukuczka (uczestnictwo 
w finale sztafety 4x100 me-
trów – Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa), Marta Wy-
landowska (uczestnictwo 
w finale sztafety 4x100 me-
trów – Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa), Maciej Szym-
czak (III m. w biegu na 200 
metrów przez płotki – Mię-
dzywojewódzkie Mistrzo-
stwa), Szymon Rychczyński 
(II m. w biegu na 60 metrów 
– Mistrzostwa Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskie-
go), Kinga Maria Warmuz 
(uczestnictwo w  finale – 
chód 3000 metrów w  Mię-
dzywojewódzkich Mistrzo-
stwach), Joanna Janeczek (II 
m. w  kategorii czwórki bez 
sterniczki kobiet – Młodzie-
żowe Mistrzostwa Polski 
w  wioślarstwie), Dagmara 
Godlewska (uczestnictwo 

w finale A dwójek podwój-
nych dziewcząt (V miejsce) 
– Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski), Jerzy Leon Kowal-
ski (III m. w  kategorii męż-
czyzn wagi lekkiej – Mistrzo-
stwa Europy na ergometrze), 
Artur Mikołajczewski (II m. 
w kategorii seniorzy – waga 
lekka – Mistrzostwa Polski 
na ergometrze wioślarskim), 
Martyna Wiśniewska (III 
m. w  kategorii ósemki ju-
niorów młodszych (sternik) 
– Mistrzostwa Polski Junio-
rów Młodszych), Patrycja 
Domalska (II m. w kategorii 
1xKA – Mistrzostwa Polski 
w  sprincie wioślarskim), 
Dominika Domalska (II m. 
w  kategorii 1xKJ – Mistrzo-
stwa Polski w  sprincie wio-
ślarskim), Jakub Grodziski 
(II m. w kategorii 75 kg –Mi-
strzostwa Okręgu kadetów 
WOZB w  boksie) – Jarosław 
Ruczkowski, Oskar Rochuc-
ki, Kamil Adolski, Igor Kla-
mecki, Bartłomiej Matyja-
sik, Mateusz Kaźmierski, 
Cezary Faligowski, Bartosz 
Cichocki, Jakub Milewski 

i  Nikodem Dziwnik  (I  m. 
w  Wojewódzkiej lidze ka-
detów młodszych (do lat 15) 
w sezonie 2019/2020). 

Uhonorowani zostali rów-
nież stypendyści, którzy 
otrzymali wsparcie finanso-
we za wybitne osiągnięcia 
w nauce i kulturze w 2020 
roku w  ramach realizacji 
Lokalnego programu wspie-
rania edukacji uzdolnionych 
dzieci i  młodzieży: Hubert 
Piotr Wieczorek (Laureat 
konkursu przedmiotowego 
z  Historii), Krzysztof Cię-
gotura (Laureat konkursu 
przedmiotowego z  Fizyki 
i  Astronomii), Julia Rosa 
(Finalistka IV Edycji Kon-
kursu międzynarodowego 
„Polska-Szwecja między 
rywalizacją i  współpracą”), 
Zofia Polanek (Finalistka 
konkursu przedmiotowego 
z  Biologii), Michał Sobczak 
(Laureat XVI edycji Regio-
nalnego Konkursu Wiedzy 
o  Samorządzie Teryto-
rialnym dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych), Ka-
mil Polewski (Finalista VII 

Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o  Prawach Czło-
wieka w Świecie Współcze-
snym), Jakub Bronka (Fi-
nalista IV Edycji Olimpiady 
Wiedzy o  Bezpieczeństwie 
i  Obronności), Barbara 
Charysz (I  m. w  I  Kujaw-
sko-Pomorskim Festiwalu 
Muzycznym dzieci i  mło-
dzieży szkolnej), Patrycja 
Kujawińska (I  m. w  I  Ku-
jawsko-Pomorskim Festi-
walu Muzycznym Dzieci 
i  Młodzieży Szkolnej), 
Natalia Jagodzińska (II m. 
w  I  Kujawsko-Pomorskim 
Festiwalu Muzycznym Dzie-
ci i  Młodzieży Szkolnej), 
Zuzanna Kruczek (I  m. 
w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym pn. „100 lat Bi-
twy Warszawskiej” w  gru-
pie szkół średnich), Wiktor 
Szymaniak (IV m. w  finale 
XXI Ogólnopolskiej Olim-
piady Języka Angielskiego 
Wyższych Uczelni Technicz-
nych).

Serdecznie gratulujemy 
i  życzymy dalszych sukce-
sów!

Przyznano nagrody za sukcesy sportowe 
oraz za wybitne osiągnięcia w nauce i kulturze

www.gniewkowo.com.pl  gmina gniewkowo

Piękny jubileusz Koła nr 6 
Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwali-
dów w Gniewkowie. 

W  cieniu pandemii, 15 
marca 65-lecie swojego ist-
nienia świętował gniew-
kowski oddział Polskiego 
Związku Emerytów, Ren-
cistów i  Inwalidów - Koło 
nr 6, jedno z  najstarszych 
w Polsce.

Z  tej okazji Burmistrz 
Gniewkowa Adam Stra-
szyński oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej Szy-
mon Krzysztofiak gościli 
przewodniczącą koła panią 
Teresę Wardeńską, która 
otrzymała z ich rąk podzię-
kowania, kwiaty i  dyplom 
upamiętniający tak zacny 
jubileusz. Ze względu  na 
wciąż panującą epidemię 
koronawirusa, uroczy-
stości ograniczono tylko 
do skromnego spotkania, 
jednak nie zapomniano 
o  członkach i  sympaty-

kach koła, z  którymi świę-
towanie zaplanowano na 
maj.

65 lat funkcjonowania 
Związku jest niezbitym 
świadectwem wielkiej ak-
tywności, trudu i  wytężo-

nej pracy jego działaczy, 
którzy służą swoją wiedzą 
oraz doświadczeniem młod-
szym pokoleniom. Przez 
wszystkie lata swojego ist-
nienia gniewkowskie koło, 
skupiające prawie 200 eme-

rytowanych mieszkańców, 
na stałe wpisało się w  kra-
jobraz  miasta, organizu-
jąc wiele ciekawych spo-
tkań, pikników, wycieczek 
i  atrakcji dla swoich człon-
ków.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
składamy Państwu życzenia,  

aby w tych wyjątkowych dniach  
w Waszych sercach, rodzinach i domach  

zagościła wiara, miłość  
i nadzieja odradzającego się życia.

Niech świąteczny czas  
napełni Państwa serca otuchą,  

wprowadzi do życia spokój i harmonię,  
przyniesie szczęście i radość.

Piękny jubileusz Koła nr 6 Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Gniewkowie

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Szymon Krzysztofiak

Burmistrz  
Gniewkowa

Adam Straszyński
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GMINA DĄBROWA BISKUPIA www.dabrowabiskupia.pl

15 marca tego roku 
w Dworze Generała 
Władysława Sikorskiego 
gościliśmy Przewodniczą-
cą Sejmiku Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego 
Panią Elżbietę Piniewską, 
Marszałka Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego 
Pana Piotra Całbeckiego.

Gospodarzem spotkania 
był Wójt gminy Dąbrowa 

Biskupia Pan Marcin Fili-
piak. Podczas spotkania 
mieliśmy okazję zapre-
zentować wszystko to, 
co do tej pory zostało 
wykonane wokół tego 
miejsca, jak również 
prowadzone były roz-
mowy dotyczące możli-
wości rozwoju Ośrodka 
Pamięci Generała Włady-
sława Sikorskiego w  Par-
chaniu i  pozyskiwania 
środków na jego funkcjo-
nowanie.

PAULINA MICHALAK

„Tradycyjna Palma 
Wielkanocna” to projekt 
zorganizowany przez Śro-
dowiskowy Dom Samo-
pomocy w Wonorzu. 

Jego celem jest: propagowa-
nie tradycji i  kultury zwią-
zanej ze Świętami Wielka-
nocnymi, popularyzacja 
różnorodnych form i  dzia-
łań artystycznych, rozbu-
dzenie wyobraźni i  aktyw-
ności kulturalnej, aktywne 
spędzanie czasu wolnego, 
rozwój talentów i doskona-
lenie warsztatu artystyczne-
go oraz rozładowanie złych 
emocji wywołanych obecną 
sytuacją epidemiczną zwią-
zaną z koronawirusem. 

W  projekcie tym udział 
wzięli: Uczestnicy i  Pra-
cownicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy ze: 
Strzelna, Nowem, Nowej 
Wsi Wielkiej, Świecia, Ja-
nikowa, Kruszwicy, Ino-
wrocławia, Tucholi, Nakła 
nad Notecią, Gniewkowa 
i  Wonorza, Mieszkańcy 

i  Pracownicy Domu Pomo-
cy Społecznej w: Warzynie, 
Zakrzewie, Siemionkach 
i Grabiu, Uczniowie, Przed-
szkolaki i Nauczyciele z Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego w Dąbrowie Biskupiej, 
Szkoły Podstawowej w: 
Parchaniu, Ośniszczewku 
i  Pieraniu oraz Członkowie 
Stowarzyszeń działających 
na terenie Gminy Dąbrowa 
Biskupia z: Przybysławia, 
Chlewisk i Chróstowa.

Projekt miał charak-
ter otwarty. Mogły wziąć 
w  nim udział osoby in-
dywidualnie lub w  gru-
pie. Prace można było 
dostarczyć organizatorowi 
w  formie gotowych palm 
lub przesłać na adres e-
-mailowy zdjęcia wyko-
nanych prac. Technika 
i wielkość rękodzieła była 
dowolna. 

Projekt ten przekroczył 
nasze najśmielsze ocze-
kiwania. Dotarło do nas 
– łącznie ze zdjęciami – aż 
51 przepięknych, jedynych 
w  swoim rodzaju palm, 
które można już podziwiać 
na wystawie w  Urzędzie 
Gminy w  Dąbrowie Bisku-
piej. 

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim Uczestnikom za zaan-
gażowanie i  udział w  tym 
projekcie. Zdajemy sobie 
sprawę, że w  obecnej sy-
tuacji zadanie to mogło 
wydawać się trudne do wy-
konania, ale wierzyliśmy 
w  Państwa umiejętności 
przekonywania, mobilizo-
wania i  działania. Wielkie 
dzięki!!!

Spotkanie w Dworze Generała Władysława Sikorskiego

„Tradycyjna Palma Wielkanocna”

FOT. NADESŁANE

Z okazji Świąt  Wielkiej Nocy
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Biskupia życzymy

wiary w dobroć Chrystusa i dobroć drugiego człowieka.
Niech ten wyjątkowy czas przyniesie nam wiarę,

obdarzy zdrowiem, nadzieją i miłością
i pozwoli z ufnością spoglądać w przyszłość.

Przewodnicząca Rady
Gminy Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Wójt 
Gminy Dąbrowa Biskupia

Marcin Filipiak

FOT. NADESŁANE

www.rojewo.pl  GMINA ROJEWO

Sala gimnastyczna przy 
Szkole Podstawowej 
w Rojewie to miejsce spo-
tkań, zabawy, nauki 
i rozrywki dla mieszkań-
ców całej gminy. 

Znajdujące się przy niej za-
plecze, w  postaci dobrze 
wyposażonej kuchni, zo-
stało ostatnio doposażone 
w  klimatyzator, ufundowa-
ny ze środków pochodzą-
cych z  funduszu sołeckie-
go, natomiast sama sala 
gimnastyczna została wyre-
montowana. Pomieszczenie 
zyskało świeżo wyrównane 

i  odmalowane ściany, pod-
wieszany sufit i  przystoso-
wane oświetlenie. 

Modernizacja obiektu zo-
stała zrealizowana dzięki 
wspólnej inicjatywie sołectw 
- Jaszczółtowo, Liszkowice, 
Liszkowo, Rojewo, Topo-
la, Wybranowo i  Żelechlin, 
które przeznaczyły na to za-
danie w  sumie 69.221,72 zł. 
Remont wykonała firma BO-
STA. Przedsięwzięcie z pew-
nością pozytywnie wpłynie 
na budowę więzi i  relacji 
sąsiedzkich między sołec-
twami, ale przede wszystkim 
poprawi komfort korzystania 
z  sali przez mieszkańców 
naszej gminy.

Na wniosek dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie 

p. Jadwigi Florczak, w czwartek, 11 marca, 
Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego 

ARiMR p. Paweł Drzażdżewski 
przekazał rojewskiej szkole 

10 zestawów komputerowych. 

W dniu 1 kwietnia 2021 r., 
w całej Polsce, rozpocz-
nie się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. 

Więcej informacji dostęp-
nych jest na stronie interne-
towej  spis.gov.pl. Ponadto 
od 15 marca br. uzyskać je 
można dzwoniąc na  info-
linię spisową  pod numer 
22 279 99 99.

Sala gimnastyczna 
zyskała nowy wygląd Komputery dla uczniów 

od ARiMR 

Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 

i Mieszkań 2021
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Placówka serdecznie dziękuje za przekazany sprzęt!

Wójt
Gminy Rojewo

Rafał Żurowski

Przewodnicząca 
Rady Gminy Rojewo

Joanna Mąka

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu dni pełnych radości

oraz wzajemnej życzliwości.
Niech ten wyjątkowy czas Zmartwychwstania
niosącego odrodzenie, napełni nas wszystkich 

wiarą, nadzieją i pokojem, dając siłę
w pokonywaniu trudności

i pozwalając z ufnością patrzeć w przyszłość.

Z okazji zbliżających się Świąt WielkanocnychZ okazji zbliżających się Świąt WielkanocnychZ okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu dni pełnych radości

oraz wzajemnej życzliwości.
Niech ten wyjątkowy czas Zmartwychwstania
niosącego odrodzenie, napełni nas wszystkich 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
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www.zlotnikikujawskie.pl  gmina złotniki kujawskie

Z  uwagi na pogorszenie 
się sytuacji epidemicz-
nej w  Polsce Rząd wpro-
wadził od 20 marca do  
9 kwietnia rozszerzone za-
sady bezpieczeństwa z po-
wodu których swoją dzia-
łalność muszą zawiesić:
•	 hotele	(wyjątkiem	są	
m.in.	hotele	robotni-
cze,	a także	noclegi	
świadczone	w ramach	
podróży	służbowych	
–	dokładny	katalog	
wyjątków	wraz	z wyma-
ganym	potwierdzeniem	
odbywania	podróży	
służbowej	znajdzie	się	
w rozporządzeniu);

•	 galerie	handlowe	–	
z wyjątkiem	m.in.:	skle-
pów	spożywczych,	ap-

tek	i drogerii,	salonów	
prasowych,	księgarni,	
sklepów	zoologicznych	
i z artykułami	budow-
lanymi.	W galeriach	
handlowych	nadal	
będą	mogły	działać	
m.in.	usługi	fryzjerskie,	
optyczne,	bankowe,	
pralnie;

•	 teatry,	muzea,	galerie	
sztuki	(możliwa	jest	
jednak	organizacja	prób	
i ćwiczeń,	a także	wy-
darzeń	online);

•	 kina	(zakaz	projekcji	
filmów	dotyczy	również	
domów	i ośrodków	
kultury);

•	 baseny	(wyjątkiem	są	ba-
seny	w podmiotach	wy-
konujących	działalność	

leczniczą	i dla	członków	
kadry	narodowej);

•	 sauny,	solaria,	łaźnie	
tureckie,	salony	odchu-
dzające,	kasyna;

•	 stoki	narciarskie;
•	 kluby	fitness	i siłownie;	
•	 obiekty	sportowe	(mogą	
działać	wyłącznie	na	
potrzeby	sportu	zawo-
dowego	i bez	udziału	
publiczności).
W  związku	 z  powyż-

szym	 prosimy	 naszych	
mieszkańców,	 aby	 ogra-
niczyć	 naszą	 aktywność	
społeczną	 także	 podczas	
zbliżających	się	Świąt	Wiel-
kanocnych.	 Spędźmy	 je	
jedynie	 w  gronie	 najbliż-
szej	 rodziny.	 Jeżeli	 chcemy	
zwalczyć	pandemie	nie	po-
zwólmy	się	jej	rozprzestrze-
niać	 dlatego	 zachowujmy	
się	 wszyscy	 odpowiedzial-
nie.	Dbajmy	o siebie	i swo-
ją	 rodzinę,	 ponieważ	 wiele	
zależy	 od	 tego	 jak	 będzie-
my	się	zachowywać.
Pamiętajmy	 cały	 czas	

o  zachowywaniu	 dystan-
sów,	 noszenia	 maseczek	
oraz	dezynfekcji	rąk.

Gmina Złotniki Kujawskie 
stawia na upowszechnie-
nie wśród młodych ludzi 
idei sportu i aktywnego 
sposobu spędzania wol-
nego czasu. 

Sport	 uczy	 dzieci	 nie	 tylko	
rywalizacji	i	dyscypliny,	ale	
przede	 wszystkim	 współ-
pracy	 i	dążenia	do	celu	po-
przez	 zespołowe	 działania,	
dlatego	też	podjęto	decyzję	
dotyczącą	 inwestycji	 pn.	
„Budowa	 kompleksu	 spor-

towego	 składającego	 się	 z	
boiska	 wielofunkcyjnego,	
kortu	 tenisowego,	 bieżni	
okrężnej,	 skoczni	do	 skoku	
w	 dal	 i	 rzutni	 do	 pchnię-
cia	 kulą	 w	 Złotnikach	 Ku-
jawskich”,	 aby	 młodzież	
mogła	 w	 przyjaznym	 oto-
czeniu	 m.in.	 uczestniczyć	
w	 lekcjach	 wychowania	
fizycznego	 przy	 Szkole	
Podstawowej	 w	 Złotnikach	
Kujawskich.	Umowa	w	celu	
realizacji	 w/w	 inwestycji	
została	 podpisana	 w	 Urzę-
dzie	Gminy	Złotniki	Kujaw-
skie	w	dniu	4	 lutego	2021r.	

z	 firmą	 ADA-LIGHT	 Sp.	 z	
o.o.,	która	prace	budowlane	
rozpoczęła	 11	 lutego	 2021.	
Zakończenie	 tych	 prac	 zo-
stało	 zaplanowane	 na	 sier-
pień	2021	r.	
Zadanie	 realizowane	 jest	

w	 ramach	 Programu	 Spor-
towa	 Polska	 –	 Program	
Rozwoju	 Lokalnej	 Infra-
struktury	Sportowej	–	Edy-
cja	 2020.	 Wysokość	 dofi-
nansowania	 na	 wykonanie	
ww.	 prac	 zostało	 przyzna-
ne	 ze	 środków	 Funduszu	
Rozwoju	Kultury	Fizycznej	
w	wys.	821	514,46	zł.	

Apel do mieszkańców Gminy Złotniki Kujawskie Budowa kompleksu sportowego  
w Złotnikach Kujawskich
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REKLAMA 0010091537

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

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

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

naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy

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

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

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

NAJTAŃSZY CAŁODOBOWY

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Małgorzata Matuszak

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

FIRMA GODNA ZAUFANIA
za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu 

działalności biznesowej 
oraz rzetelne podejście do zobowiązań 

wobec Klientów i Kontrahentów
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od 26 marca do 1 kwietnia

 poniedziałek, 29 marca

05.10  Być kobietą w Himalajach 
- dokument, Polska 2018

06.00  Elif (945) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary (65) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1122) 
08.35  Ranczo (77) - serial
09.35  Komisarz Alex (14) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (285) - serial
11.25  Kasta (119) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (144) 
12.50  Na ratunek młodym szympan-

som (3) - dokument
14.00  Elif (946) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski (47) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (901) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (342) 
16.00  Policzmy się dla Polski (56) 
16.05  Przysięga (379) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4565) 
17.55  Klan (3780) - serial
18.20  Kasta (108) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (7) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (903) - info
20.30  Leśniczówka (364) - serial
21.00  Teatr Telewizji 
23.00  Powiedzcie światu 

- dokument, Australia 2019
00.00  Warto rozmawiać (206) 
01.00  Wyszłam za mąż, zaraz wra-

cam - film fabularny, Francja 
2012, reż. Pascal Chaumeil

02.55  Gra tajemnic - film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2014, 
reż. Morten Tyldum

04.45  Notacje (129) - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (70) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (25) - serial
06.25  Coś dla Ciebie (293) 

- publicystyka
06.50  Familiada (2330) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski (50) 
11.25  Rodzinka.pl (120) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2415) - serial
12.30  Koło fortuny (722) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (80) - serial
14.05  Va banque (221) - rozrywka
14.35  Na sygnale (258) - serial
15.00  Koło fortuny - extra (213) 
15.05  Górscy ratownicy (34) - serial
15.50  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
16.00  Koło fortuny (993) - rozrywka
16.35  Familiada (2335) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (7) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (222) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (81) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2415) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2416) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1311) - dokument
20.55  M jak miłość (1578) - serial
21.50  Sanditon (8) - serial
22.45  Osiecka (12) - serial
23.40  Milczenie - film fabularny, 

USA/Wielka Brytania/Meksyk/
Tajwan/Japonia/Włochy 2016, 
reż. Martin Scorsese, wyk. 
Liam Neeson, Andrew Garfield, 
Adam Driver

02.30  Warto kochać (52) - serial
03.30  Pożegnanie z Marią 

- film fabularny, Polska 1993, 
reż. Filip Zylber, wyk. Marek 
Bukowski, Agnieszka Wagner, 
Katarzyna Jamróz

05.00  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (138) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (139) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (98) - serial
10.40  Dlaczego ja? (425) - serial
11.40  Gliniarze (418) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4619) - info
13.40  Trudne sprawy (1012) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1058) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4620) - info
16.30  Na ratunek 112 (534) - serial
17.00  Gliniarze (543) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3202) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Plan ucieczki 2 

- film fabularny, USA/Chiny 
2018, reż. Steven C. Miller, 
wyk. Sylvester Stallone, Dave 
Bautista, Xiaoming Huang

22.10  Love Island. Wyspa miłości 
(97) - rozrywka

23.20  44 minuty 
- film fabularny, USA 2003, 
reż. Yves Simoneau, 
wyk. Michael Madsen, Ron 
Livingston, Ray Baker

01.05  Człowiek zasad 
- film fabularny, USA/Ukraina/
Rumunia 2015, reż. Keoni 
Waxman, wyk. Steven Seagal, 
Byron Mann, Howard Dell

03.20  Tajemnice losu (3969) - info
04.40  Disco gramy! (5062) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6353) - info
05.20  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.50  Akademia ogrodnika (4) - info
06.00  Ukryta prawda (1140) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Jesteśmy w domu! (5) 

- rozrywka
11.45  Ukryta prawda (1238) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1141) - serial
13.50  Ukryta prawda (720) - serial
14.55  Szpital (375) - serial
16.00  LAB (31) - serial,
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1239) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (316) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6354) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3195) - serial
20.55  Milionerzy (434) 

- rozrywka
21.30  Równi sobie (5) 

- rozrywka
22.35  Godziny szczytu III 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2007, reż. Brett Ratner, 
wyk. Jackie Chan, Chris Tucker, 
Max von Sydow

00.25  Co za tydzień (987) - info
01.00  Strzelec (7) - serial
01.55  Uwaga! (6354) - info
02.15  Noc magii (610) 

- rozrywka

 niedziela, 28 marca

04.40  Klan (3777, 3778, 3779) - serial
06.00  Słownik polsko@polski (500) 
06.25  Wojsko-polskie.pl (144) - info
06.55  Słowo na niedzielę (895) - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień (811) - info
08.30  Zakochaj się w Polsce (201) 
09.05  Weterynarze z sercem (103) 
09.30  Policzmy się dla Polski (41) 
09.40  Studio Pucharu Świata 
09.55  Puchar Świata - narciarstwo 

klasyczne, Słowenia 2021
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Pasterz (5) - dokument
13.05  Policzmy się dla Polski (53) 
13.15  Na ratunek młodym szympan-

som (3) - dokument
14.15  Z pamięci (113) - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy (275) 
14.50  Policzmy się dla Polski (54) 
15.05  Komisarz Alex (187) - serial
16.05  Sekretne życie kotów (3) 
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Ojciec Mateusz (319) - serial
18.30  Jaka to melodia? (4604) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
19.50  Stulecie Winnych (30) - serial
20.35  Eliminacje Mistrzostw Świata 

- piłka nożna, Polska 2021
22.55  Wyszłam za mąż, zaraz wra-

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

00.50  Projekt Koliber - film fabularny, 
Kanada/Belgia 2018, reż. Kim 
Nguyen, wyk. Jesse Eisenberg

02.50  Profesor na drodze - film 
fabularny, Polska 1973, reż. 
Zbigniew Chmielewski, wyk. 
Jolanta Bohdal, Jerzy Braszka

04.00  Jaka to melodia? (4604) 
04.50  Z pamięci (113) - publicystyka
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2413, 2414, 
2415) - serial

07.00  M jak miłość (1577) - serial
07.45  Policzmy się dla Polski (45) 
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski (57) 
11.20  Dookoła Bałtyku (4) - info
11.50  The Voice Kids - rozrywka
14.00  Familiada (2706) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (992) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2021 

(5) - rozrywka
16.15  Na sygnale (300) - serial
16.45  Lajk! (134) - info
17.00  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
17.15  Moje życie XXL (3) - rozrywka
18.00  Panorama, pogoda
18.30  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (112) - dokument
19.00  Smaki świata po polsku (17) 
19.25  Rodzinka.pl (164) - serial
20.00  Postaw na milion (257) 
21.00  Ben Hur - film fabularny, USA 

2016, reż. Timur Bekmambe-
tov, wyk. Jack Huston, Toby 
Kebbell, Rodrigo Santoro

23.15  Sztokholm - film fabularny, 
Kanada/USA 2018, reż. Robert 
Budreau, wyk. Ethan Hawke, 
Noomi Rapace, Mark Strong

00.55  Mój rower - film fabularny, 
Polska 2012, reż. Piotr Trza-
skalski, wyk. Michał Urbaniak, 
Artur Żmijewski, Krzysztof 
Chodorowski

02.45  Nowe życie - film fabularny, 
USA/Kanada/Wielka Brytania 
2008, reż. John Glenn, wyk. 
Paul Walker, Piper Perabo, 
Brooklynn Proulx

04.30  Rodzinka.pl (252) - serial
04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.45  Gdzie jest Nemo 

- film fabularny, USA 2003, 
reż. Andrew Stanton, Lee 
Unkrich

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

13.45  Ninja Warrior Polska (18) 
- rozrywka

15.45  Twoja twarz brzmi znajomo 
(138) - rozrywka

17.40  Design Dream. 
Pojedynek na wnętrza (4) 
- rozrywka

18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie (394) 

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo - Klinika 

Skeczów Męczących (80) 
- rozrywka

22.10  Love Island. Wyspa miłości 
(96) - rozrywka

23.20  Wilk z Wall Street 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Martin Scorsese, 
wyk. Leonardo DiCaprio, 
Jonah Hill, Margot Robbie

04.00  Tajemnice losu (3968) - info
04.40  Disco gramy! (5061) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6352) - info
05.25  Ukryta prawda (1016) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika (3) - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Efekt domina - dokument
12.05  Co za tydzień (987) - info
12.40  Tajemnica zawodowa (6) 

- serial
13.40  Mamy to (1) - serial
14.15  Power Couple (2) - rozrywka
15.50  Planeta singli III 

- film fabularny, Polska 
2019, reż. Sam Akina, Michał 
Chaciński, wyk. Agnieszka 
Więdłocha, Maciej Stuhr, 
Bogusław Linda

18.00  Równi sobie (4) - rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6353) - info
20.00  MasterChef Junior 

- rozrywka
21.35  Szybcy i wściekli 5 

- film fabularny, USA/Brazylia/
Japonia 2011, reż. Justin Lin, 
wyk. Vin Diesel, Paul Walker, 
Jordana Brewster

00.15  Keanu 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Peter Atencio, wyk. Jordan 
Peele, Keegan-Michael Key, 
Tiffany Haddish

02.20  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

03.20  Uwaga! (6353) - info
03.40  Noc magii (609) 

- rozrywka

 sobota, 27 marca

05.05  Klan (3775, 3776) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski (39) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.35  Rok w ogrodzie (840) - info
08.00  Rok w ogrodzie extra (184) 
08.15  Wojsko-polskie.pl (144) - info
08.40  Pełnosprawni (397) 
09.00  Policzmy się dla Polski (40) 
09.10  Prywatne życie zwierząt (16) 
09.40  Studio Pucharu Świata 
09.55  Puchar Świata - narciarstwo 

klasyczne, Słowenia 2021
11.00  Studio Pucharu Świata 
11.10  Puchar Świata - narciarstwo 

klasyczne, Słowenia 2021
12.20  Samotny jeździec - film 

fabularny, USA 1959, reż. Budd 
Boetticher, wyk. Randolph 
Scott, Karen Steele

13.45  Okrasa łamie przepisy (275) 
14.15  Z pamięci (112) - publicystyka
14.25  Ozdrowieńcy (2) - dokument
14.55  Policzmy się dla Polski (52) 
15.05  Sekretne życie kotów (2) 
15.55  To był rok! (22) - rozrywka
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? (4562) 
18.30  Stulecie Winnych (29) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (902) - info
20.35  Komisarz Alex (187) - serial
21.35  Projekt Koliber - film fabularny, 

Kanada/Belgia 2018, 
reż. Kim Nguyen, wyk. Jesse 
Eisenberg, Salma Hayek

23.35  Gala boksu zawodowego 
00.35  Życie za życie - film fabularny, 

USA/Niemcy/Wielka Brytania/
Hiszpania 2003, reż. Alan 
Parker, wyk. Kevin Spacey, 
Kate Winslet, Laura Linney

03.50  Jaka to melodia? (4562) 
04.30  Z pamięci (112) - publicystyka
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2411) 
- serial

06.25  Barwy szczęścia (2412) 
- serial

06.55  M jak miłość (1576) - serial
07.45  Policzmy się dla Polski (43) 
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.05  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
11.10  Policzmy się dla Polski (44) 
11.20  Rodzinny ekspres (170) - info
11.50  Dance Dance Dance 

- rozrywka
14.00  Familiada (2705) 

- rozrywka
14.35  Koło fortuny (991) 

- rozrywka
15.15  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (111) - dokument
15.50  Smaki świata po polsku (16) 

- rozrywka
16.25  Na dobre i na złe (803) 

- serial
17.25  Na sygnale (299) - serial
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion (258) 
19.20  Rodzinka.pl (163) - serial
20.00  The Voice Kids 

- rozrywka
22.15  Dance Dance Dance 

- rozrywka
00.30  Hity wszech czasów (13) 

- muzyka, Polska 2021
01.35  Agentka specjalnej troski 

- film fabularny, Francja/
Belgia 2016, reż. Dany Boon, 
wyk. Alice Pol, Dany Boon, 
Michel Blanc

04.25  Rodzinka.pl (250) - serial
04.50  Rodzinka.pl (251) - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.05  Strażnicy marzeń 

- film fabularny, USA 2012, 
reż. Peter Ramsey

10.10  Ewa gotuje (415) - info
10.40  Nasz nowy dom (223, 224) 

- rozrywka
12.40  Design Dream. Pojedynek na 

wnętrza (3) - rozrywka
13.40  Łowcy nagród (5) - rozrywka
14.40  Rolnicy. Podlasie (29) 

- dokument
15.45  Więzienie (11, 12, 13, 14) 

- dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (181, 182) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Kowalscy kontra Kowalscy 

(7, 8) - serial
21.05  Piękni i bezrobotni 

(7, 8) - serial
21.35  Piękni i bezrobotni (8) 

- serial
22.05  Kochaj albo rzuć 

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

00.50  Bad Ass 2 : Twardziele 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Craig Moss, wyk. Danny 
Trejo, Danny Glover, Andrew 
Divoff

03.45  Tajemnice losu (3967) - info
04.40  Disco gramy! (5060) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6351) - info
05.25  Ukryta prawda (1015) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Efekt domina - dokument
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Brzydula (109) - serial
12.00  Brzydula (110) - serial
12.30  Brzydula (111) - serial
13.00  Brzydula (112) - serial
13.30  Brzydula (113) - serial
14.00  Na Wspólnej (3191) - serial
14.25  Na Wspólnej (3192) - serial
14.50  Na Wspólnej (3193) - serial
15.15  Na Wspólnej (3194) - serial
15.50  MasterChef Junior 

- rozrywka
17.25  Efekt domina - dokument
18.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6352) - info
20.00  Power Couple (2) 

- rozrywka
21.30  Wykapany ojciec 

- film fabularny, USA/Indie/
Kanada 2013, reż. Ken Scott, 
wyk. Vince Vaughn, Chris Pratt, 
Cobie Smulders

23.45  Król Skorpion III: 
Odkupienie 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Roel Reiné, 
wyk. Victor Webster, Billy Zane, 
Ron Perlman

01.55  Uwaga! (6352) - info
03.15  Noc magii (608) 

- rozrywka

 piątek, 26 marca

06.05  Elif (944) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski (58) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape (156) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1121) 
08.30  Policzmy się dla Polski (59) 
08.40  Ranczo (76) - serial
09.40  Komisarz Alex (184) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (284) - serial
11.25  Kasta (110) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Magazyn rolniczy (316) - info
12.55  Wielkie rodziny (2) 
14.00  Elif (945) - serial
14.45  Studio Pucharu Świata 
14.55  Puchar Świata - narciarstwo 

klasyczne, Słowenia 2021
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4564) 
17.55  Klan (3779) - serial
18.20  Kasta (119) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (6) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (901) - info
20.30  Leśniczówka (363) - serial
21.00  Ojciec Mateusz (319) - serial
21.55  Przepraszam, czy tu biją? 

- film fabularny, Polska 1976, 
reż. Marek Piwowski, 
wyk. Jerzy Kulej, Jan 
Szczepański, Zdzisław Rychter

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

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

02.40  Mrok (2) - serial
03.40  Magazyn kryminalny 997 
04.35  Notacje (963) - dokument
04.45  Przerwa w nadawaniu

05.25  Górscy ratownicy (24) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski (41) 
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się

dyskusja, Polska 2021 
06.50  Familiada (2329) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski (42) 
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski (58) 
11.25  Dookoła Bałtyku (3) - info
11.50  Barwy szczęścia (2414) - serial
12.30  Koło fortuny (721) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (79) - serial
14.05  Va banque (220) - rozrywka
14.35  Na sygnale (257) - serial
15.10  Górscy ratownicy (33) - serial
16.00  Koło fortuny (990) 

- rozrywka
16.35  Familiada (2330) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (6) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (221) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (80) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2414) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2415) - serial
20.35  Dance Dance Dance 

- rozrywka
22.45  Kabaret. Super Show Dwójki 

(5) - rozrywka
23.50  Muzyka, taniec, zabawa (53) 
00.50  Facet na miarę 

- film fabularny, Francja 2016, 
reż. Laurent Tirard, 
wyk. Jean Dujardin, Virginie 
Efira, Cedric Kahn

02.40  W obliczu śmierci 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 1987, 
wyk. Joe Don Baker, John 
Rhys-Davies, Art Malik

04.55  Rodzinka.pl (249) - serial
05.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (136) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (137) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (97) - serial
10.40  Dlaczego ja? (424) - serial
11.40  Gliniarze (417) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4618) - info
13.40  Trudne sprawy (1011) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1057) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4619) - info
16.30  Na ratunek 112 (533) - serial
17.00  Gliniarze (542) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3201) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

(138) - rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(95) - rozrywka
23.10  A.I.: sztuczna inteligencja 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2001, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Haley Joel 
Osment, Jude Law, Frances 
O’Connor

02.10  Watchmen. Strażnicy 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Zack Snyder, 
wyk. Malin Akerman, Billy 
Crudup, Matthew Goode

05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6350) - info
06.00  Ukryta prawda (1139) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1237) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1140) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (719) 

- serial
14.55  Szpital (374) - serial
16.00  LAB (30) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1238) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (315) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6351) - info
20.05  Planeta singli III 

- film fabularny, 
Polska 2019, reż. Sam Akina, 
Michał Chaciński, 
wyk. Agnieszka Więdłocha, 
Maciej Stuhr, Bogusław Linda

22.10  To 
- film fabularny, USA/Kanada 
2017, reż. Andy Muschietti, 
wyk. Jaeden Lieberher, , 
Jeremy Ray Taylor

01.00  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

02.00  Uwaga! (6351) - info
02.20  Noc magii (607) 

- rozrywka

od 26 marca do 1 kwietnia

 czwartek, 1 kwietnia

05.15  Przysięga (381) - serial
06.00  Elif (948) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Świętokradztwo - dokument
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1125) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (80) - serial
09.40  Komisarz Alex (17) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (288) - serial
11.25  Kasta (113) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Zainwestuj w marzenia (34) 

- program edukacyjny
12.50  Hunan, kraina nie z tej Ziemi 

- dokument
14.00  Elif (949) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (905) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (345) 
16.05  Przysięga (382) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4571) 
18.00  Triduum Paschalne - Wielki 

Czwartek - info
19.00  Jeden z dziesięciu (10) 
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (906) - info
20.30  Leśniczówka (366) - serial
21.00  Sprawa dla reportera (796) 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.35  Magazyn kryminalny 997 
23.20  Motel Polska (27) - rozrywka
23.55  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.35  Londyńczycy - serial
01.30  Nowa (5) - serial
02.30  Ocaleni (156) - talk show
03.35  Sprawa dla reportera (796) 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.50  Notacje - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (71) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (28) - serial
06.20  Smaki świata po polsku (17) 

- rozrywka
06.50  Familiada (2337) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski (60) 
11.20  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (112) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2418) - serial
12.30  Koło fortuny (725) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (83) - serial
14.05  Va banque (224) - rozrywka
14.35  Na sygnale (261) - serial
15.10  Górscy ratownicy (37) - serial
16.00  Koło fortuny (996) - rozrywka
16.35  Familiada (2338) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (10) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (225) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (84) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2418) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2419) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (115) 
20.55  Na sygnale (301, 302) - serial
21.50  Mata Hari (3) - serial
22.45  The Good Doctor - serial
23.40  Cudowny chłopak 

- film fabularny, USA/
Hongkong/Kanada 2017, reż. 
Stephen Chbosky, wyk. Julia 
Roberts, Owen Wilson, Jacob 
Trembley

01.35  Osaczeni - film fabularny, USA/
Wielka Brytania/Niemcy 1999, 
reż. Jon Amiel, wyk. Sean 
Connery, Catherine Zeta Jones, 
Ving Rhames

03.30  Bez tożsamości (27) - serial
04.20  „Siedem słów” Sofii Gubajduli-

ny - muzyka, Polska 2005

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (144) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (145) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (101) - serial
10.40  Dlaczego ja? (428) - serial
11.40  Gliniarze (421) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4622) - info
13.40  Trudne sprawy (1015) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1061) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4623) - info
16.30  Na ratunek 112 (537) - serial
17.00  Gliniarze (546) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3205) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (226) 

- rozrywka
21.10  Przyjaciółki (199) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(100) - rozrywka
23.10  Rozmowy nocą 

- film fabularny, Polska 2008, 
reż. Maciej Żak, wyk. Magdale-
na Różczka, Marcin Dorociński, 
Weronika Książkiewicz

01.25  Czarny motyl 
- film fabularny, USA/
Hiszpania/Włochy 2017, 
reż. Brian Goodman, wyk. 
Antonio Banderas, Jonathan 
Rhys Meyers, Piper Perabo

03.20  Tajemnice losu (3972) - info
05.00  Disco gramy! (5065) 

- rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6356) - info
06.00  Ukryta prawda (1143) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1241) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1144) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (723) 

- serial
14.55  Szpital (378) - serial
16.00  LAB (34) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1242) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (319) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6357) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3198) 

- serial
20.55  Milionerzy (437) 

- rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Francuski numer 

- film fabularny, Polska 2006, 
reż. Robert Wichrowski, 
wyk. Jan Frycz, Karolina 
Gruszka, Maciej Stuhr

00.35  Chyłka - Rewizja (7) 
- serial

01.40  Uwaga! (6357) - info
01.55  Noc magii (613) 

- rozrywka
03.20  Szpital (378) - serial
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05.15  Przysięga (380) - serial
06.00  Elif (947) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres (170) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1124) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (79) - serial
09.40  Komisarz Alex (16) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (287) - serial
11.25  Kasta (109) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (184) 
12.45  Policzmy się dla Polski - info
12.55  Tatry (2) - dokument
14.00  Elif (948) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (904) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (344) 
16.05  Przysięga (381) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4567) 
17.55  Klan (3782) - serial
18.20  Kasta (113) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (9)
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (905) - info
20.30  Studio eliminacji MŚ
20.35  Eliminacje MŚ - piłka nożna
23.00  Stadion Śląski. W kotle 

czarownic - dokument
23.55  Mała matura 1947 (4) - serial
00.50  Zaginiony syn - film fabularny, 

USA 2018, reż. Nick Everhart, 
wyk. Olivia d’Abo

02.30  Prokurator (4) - serial
03.20  Wojsko-polskie.pl (144) - info
03.45  Chichot losu (11) - serial
04.30  Notacje (975) - dokument
04.45  Przerwa w nadawaniu

05.25  Górscy ratownicy (27) 
- serial

06.20  Pożyteczni.pl (226) - info
06.50  Familiada (2336) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski (59) 
11.25  Ostoja (3) - info
11.50  Barwy szczęścia (2417) - serial
12.30  Koło fortuny (724) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (82) - serial
14.05  Va banque (223) - rozrywka
14.35  Na sygnale (260) - serial
15.05  Koło fortuny - extra (214) 
15.10  Górscy ratownicy (36) - serial
16.00  Koło fortuny (995) - rozrywka
16.35  Familiada (2337) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (9) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (224) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (83) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2417) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2418) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (114) 
20.55  Na dobre i na złe (804) - serial
21.50  Mata Hari (2) - serial
22.40  The Good Doctor - serial
23.35  Razem na zawsze 

- film fabularny, USA 2016, 
reż. Michael Linn, 
wyk. Stephen Anthony Bailey, 
Madison Lawlor, 
Jamie Anderson

01.25  Iskander (2) - serial
02.20  Lekarz i żołnierz - dokument
03.25  Zaginiona (3) - serial
04.30  Rodzinka.pl (253) - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (142) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (143) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (100) - serial
10.40  Dlaczego ja? (427) - serial
11.40  Gliniarze (420) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4621) - info
13.40  Trudne sprawy (1014) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1060) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4622) - info
16.30  Na ratunek 112 (536) - serial
17.00  Gliniarze (545) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3204) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (225) 

- rozrywka
21.05  Komisarz mama (5) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(99) - rozrywka
23.10  Króliczek 

- film fabularny, USA 2008, 
reż. Fred Wolf, wyk. Anna Faris, 
Colin Hanks, Emma Stone

01.40  12 mężczyzn z kalendarza 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Arlene Sanford, 
wyk. Kristin Chenoweth, Anna 
Chlumsky, Stephen Huszar

03.20  Tajemnice losu (3971) - info
04.40  Disco gramy! (5064) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6355) - info
06.00  Ukryta prawda (1142) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1240) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1143) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (722) 

- serial
14.55  Szpital (377) - serial
16.00  LAB (33) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1241) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (318) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6356) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3197) 

- serial
20.55  Milionerzy (436) 

- rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (7) 

- serial
22.30  Zaginiona dziewczyna 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. David Fincher, 
wyk. Ben Affleck, Rosamund 
Pike, Neil Patrick Harris

01.35  Superwizjer (1209) - info
02.10  Tajemnica zawodowa (7) 

- serial
03.05  Noc magii (612) 

- rozrywka
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05.15  Przysięga (379) - serial
06.00  Elif (946) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (447) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1123) 
08.35  Ranczo (78) - serial
09.35  Komisarz Alex (15) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (286) - serial
11.25  Kasta (108) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (313) - info
12.55  Tatry (1) - dokument
14.00  Elif (947) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (903) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (343) 
16.05  Przysięga (380) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4566) 
17.55  Klan (3781) - serial
18.20  Kasta (109) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (8) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (904) - info
20.30  Leśniczówka (365) - serial
20.55  Wielkie rodziny (3) 

- dokument, Polska 2021
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(911) - info
22.45  Ocaleni (156) 

- talk show, Polska 2021
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.30  Excalibur 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 1981, reż. John 
Boorman, wyk. Nigel Terry, 
Helen Mirren, Nicholas Clay

02.55  Ratownicy (5) - serial
03.50  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.50  Notacje (24) - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.30  Górscy ratownicy (26) - serial
06.25  Jarosław Świderski - aktywny 

w wierze - dokument
06.50  Familiada (2335) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski (58) 
11.25  Rodzinka.pl (121) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2416) - serial
12.30  Koło fortuny (723) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (81) - serial
14.05  Va banque (222) - rozrywka
14.35  Na sygnale (259) - serial
15.05  Koło fortuny - extra (214) 
15.10  Górscy ratownicy (35) - serial
16.00  Koło fortuny (994) - rozrywka
16.35  Familiada (2336) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (8) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (223) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (82) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2416) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2417) - serial
20.45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1579) - serial
21.40  Mata Hari (1) - serial
22.30  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
22.45  Osiecka (13) - serial
23.45  Czekając na niebo - dokument
00.50  Do widzenia, do jutra - film 

fabularny, Polska 1960, reż. 
Janusz Morgenstern, wyk. 
Teresa Tuszyńska, Zbigniew 
Cybulski, Grażyna Muszyńska

02.25  Wszystko będzie dobrze - film 
fabularny, Polska 2007, reż. To-
masz Wiszniewski, wyk. Adam 
Werstak, Robert Więckiewicz

04.15  Dusza śpiewa - film fabularny, 
Polska 1997, reż. Krzysztof 
Zanussi, wyk. Jacek Laszcz-
kowski, Dominika Ostałowska

05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (140) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (141) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (99) - serial
10.40  Dlaczego ja? (426) - serial
11.40  Gliniarze (419) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4620) - info
13.40  Trudne sprawy (1013) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1059) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4621) - info
16.30  Na ratunek 112 (535) 

- serial
17.00  Gliniarze (544) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3203) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska (19) 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(98) - rozrywka
23.10  Lekcja przetrwania 

- film fabularny, USA 1997, 
reż. Lee Tamahori, 
wyk. Anthony Hopkins, Alec 
Baldwin, Elle MacPherson

01.55  W imię zasad 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. Keoni Waxman, 
wyk. Steven Seagal, Massimo 
Dobrovic, Victor Webster

04.05  Tajemnice losu (3970) - info
04.40  Disco gramy! (5063) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6354) - info
06.00  Ukryta prawda (1141) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1239) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1142) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (721) 

- serial
14.55  Szpital (376) - serial
16.00  LAB (32) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1240) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (317) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6355) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3196) 

- serial
20.55  Milionerzy (435) 

- rozrywka
21.30  Chyłka - Rewizja (7) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Superwizjer (1209) - info
00.05  Grzesznica (4) - serial
01.05  Oszuści (1) - serial
02.10  Uwaga! (6355) - info
02.30  Noc magii (611) 

- rozrywka
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05.15  Przysięga (381) - serial
06.00  Elif (948) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Świętokradztwo - dokument
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1125) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (80) - serial
09.40  Komisarz Alex (17) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (288) - serial
11.25  Kasta (113) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Zainwestuj w marzenia (34) 

- program edukacyjny
12.50  Hunan, kraina nie z tej Ziemi 

- dokument
14.00  Elif (949) - serial
15.00  Wiadomości
15.10  Pogoda
15.15  Alarm! (905) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (345) 
16.05  Przysięga (382) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4571) 
18.00  Triduum Paschalne - Wielki 

Czwartek - info
19.00  Jeden z dziesięciu (10) 
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (906) - info
20.30  Leśniczówka (366) - serial
21.00  Sprawa dla reportera (796) 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.35  Magazyn kryminalny 997 
23.20  Motel Polska (27) - rozrywka
23.55  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.35  Londyńczycy - serial
01.30  Nowa (5) - serial
02.30  Ocaleni (156) - talk show
03.35  Sprawa dla reportera (796) 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.50  Notacje - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (71) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (28) - serial
06.20  Smaki świata po polsku (17) 

- rozrywka
06.50  Familiada (2337) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski (60) 
11.20  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (112) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2418) - serial
12.30  Koło fortuny (725) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (83) - serial
14.05  Va banque (224) - rozrywka
14.35  Na sygnale (261) - serial
15.10  Górscy ratownicy (37) - serial
16.00  Koło fortuny (996) - rozrywka
16.35  Familiada (2338) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (10) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (225) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (84) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2418) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2419) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (115) 
20.55  Na sygnale (301, 302) - serial
21.50  Mata Hari (3) - serial
22.45  The Good Doctor - serial
23.40  Cudowny chłopak 

- film fabularny, USA/
Hongkong/Kanada 2017, reż. 
Stephen Chbosky, wyk. Julia 
Roberts, Owen Wilson, Jacob 
Trembley

01.35  Osaczeni - film fabularny, USA/
Wielka Brytania/Niemcy 1999, 
reż. Jon Amiel, wyk. Sean 
Connery, Catherine Zeta Jones, 
Ving Rhames

03.30  Bez tożsamości (27) - serial
04.20  „Siedem słów” Sofii Gubajduli-

ny - muzyka, Polska 2005

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (144) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (145) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (101) - serial
10.40  Dlaczego ja? (428) - serial
11.40  Gliniarze (421) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4622) - info
13.40  Trudne sprawy (1015) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1061) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4623) - info
16.30  Na ratunek 112 (537) - serial
17.00  Gliniarze (546) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3205) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (226) 

- rozrywka
21.10  Przyjaciółki (199) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(100) - rozrywka
23.10  Rozmowy nocą 

- film fabularny, Polska 2008, 
reż. Maciej Żak, wyk. Magdale-
na Różczka, Marcin Dorociński, 
Weronika Książkiewicz

01.25  Czarny motyl 
- film fabularny, USA/
Hiszpania/Włochy 2017, 
reż. Brian Goodman, wyk. 
Antonio Banderas, Jonathan 
Rhys Meyers, Piper Perabo

03.20  Tajemnice losu (3972) - info
05.00  Disco gramy! (5065) 

- rozrywka
05.45  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6356) - info
06.00  Ukryta prawda (1143) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1241) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1144) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (723) 

- serial
14.55  Szpital (378) - serial
16.00  LAB (34) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1242) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (319) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6357) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3198) 

- serial
20.55  Milionerzy (437) 

- rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Francuski numer 

- film fabularny, Polska 2006, 
reż. Robert Wichrowski, 
wyk. Jan Frycz, Karolina 
Gruszka, Maciej Stuhr

00.35  Chyłka - Rewizja (7) 
- serial

01.40  Uwaga! (6357) - info
01.55  Noc magii (613) 

- rozrywka
03.20  Szpital (378) - serial
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05.15  Przysięga (380) - serial
06.00  Elif (947) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres (170) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1124) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (79) - serial
09.40  Komisarz Alex (16) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (287) - serial
11.25  Kasta (109) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (184) 
12.45  Policzmy się dla Polski - info
12.55  Tatry (2) - dokument
14.00  Elif (948) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (904) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (344) 
16.05  Przysięga (381) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4567) 
17.55  Klan (3782) - serial
18.20  Kasta (113) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (9)
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (905) - info
20.30  Studio eliminacji MŚ
20.35  Eliminacje MŚ - piłka nożna
23.00  Stadion Śląski. W kotle 

czarownic - dokument
23.55  Mała matura 1947 (4) - serial
00.50  Zaginiony syn - film fabularny, 

USA 2018, reż. Nick Everhart, 
wyk. Olivia d’Abo

02.30  Prokurator (4) - serial
03.20  Wojsko-polskie.pl (144) - info
03.45  Chichot losu (11) - serial
04.30  Notacje (975) - dokument
04.45  Przerwa w nadawaniu

05.25  Górscy ratownicy (27) 
- serial

06.20  Pożyteczni.pl (226) - info
06.50  Familiada (2336) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski (59) 
11.25  Ostoja (3) - info
11.50  Barwy szczęścia (2417) - serial
12.30  Koło fortuny (724) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (82) - serial
14.05  Va banque (223) - rozrywka
14.35  Na sygnale (260) - serial
15.05  Koło fortuny - extra (214) 
15.10  Górscy ratownicy (36) - serial
16.00  Koło fortuny (995) - rozrywka
16.35  Familiada (2337) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (9) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (224) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (83) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2417) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2418) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (114) 
20.55  Na dobre i na złe (804) - serial
21.50  Mata Hari (2) - serial
22.40  The Good Doctor - serial
23.35  Razem na zawsze 

- film fabularny, USA 2016, 
reż. Michael Linn, 
wyk. Stephen Anthony Bailey, 
Madison Lawlor, 
Jamie Anderson

01.25  Iskander (2) - serial
02.20  Lekarz i żołnierz - dokument
03.25  Zaginiona (3) - serial
04.30  Rodzinka.pl (253) - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (142) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (143) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (100) - serial
10.40  Dlaczego ja? (427) - serial
11.40  Gliniarze (420) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4621) - info
13.40  Trudne sprawy (1014) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1060) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4622) - info
16.30  Na ratunek 112 (536) - serial
17.00  Gliniarze (545) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3204) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (225) 

- rozrywka
21.05  Komisarz mama (5) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(99) - rozrywka
23.10  Króliczek 

- film fabularny, USA 2008, 
reż. Fred Wolf, wyk. Anna Faris, 
Colin Hanks, Emma Stone

01.40  12 mężczyzn z kalendarza 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Arlene Sanford, 
wyk. Kristin Chenoweth, Anna 
Chlumsky, Stephen Huszar

03.20  Tajemnice losu (3971) - info
04.40  Disco gramy! (5064) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6355) - info
06.00  Ukryta prawda (1142) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1240) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1143) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (722) 

- serial
14.55  Szpital (377) - serial
16.00  LAB (33) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1241) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (318) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6356) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3197) 

- serial
20.55  Milionerzy (436) 

- rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (7) 

- serial
22.30  Zaginiona dziewczyna 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. David Fincher, 
wyk. Ben Affleck, Rosamund 
Pike, Neil Patrick Harris

01.35  Superwizjer (1209) - info
02.10  Tajemnica zawodowa (7) 

- serial
03.05  Noc magii (612) 

- rozrywka

 wtorek, 30 marca

05.15  Przysięga (379) - serial
06.00  Elif (946) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (447) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1123) 
08.35  Ranczo (78) - serial
09.35  Komisarz Alex (15) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (286) - serial
11.25  Kasta (108) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (313) - info
12.55  Tatry (1) - dokument
14.00  Elif (947) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (903) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (343) 
16.05  Przysięga (380) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4566) 
17.55  Klan (3781) - serial
18.20  Kasta (109) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (8) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (904) - info
20.30  Leśniczówka (365) - serial
20.55  Wielkie rodziny (3) 

- dokument, Polska 2021
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 

(911) - info
22.45  Ocaleni (156) 

- talk show, Polska 2021
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.30  Excalibur 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 1981, reż. John 
Boorman, wyk. Nigel Terry, 
Helen Mirren, Nicholas Clay

02.55  Ratownicy (5) - serial
03.50  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.50  Notacje (24) - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.30  Górscy ratownicy (26) - serial
06.25  Jarosław Świderski - aktywny 

w wierze - dokument
06.50  Familiada (2335) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski (58) 
11.25  Rodzinka.pl (121) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2416) - serial
12.30  Koło fortuny (723) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (81) - serial
14.05  Va banque (222) - rozrywka
14.35  Na sygnale (259) - serial
15.05  Koło fortuny - extra (214) 
15.10  Górscy ratownicy (35) - serial
16.00  Koło fortuny (994) - rozrywka
16.35  Familiada (2336) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (8) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (223) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (82) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2416) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2417) - serial
20.45  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1579) - serial
21.40  Mata Hari (1) - serial
22.30  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
22.45  Osiecka (13) - serial
23.45  Czekając na niebo - dokument
00.50  Do widzenia, do jutra - film 

fabularny, Polska 1960, reż. 
Janusz Morgenstern, wyk. 
Teresa Tuszyńska, Zbigniew 
Cybulski, Grażyna Muszyńska

02.25  Wszystko będzie dobrze - film 
fabularny, Polska 2007, reż. To-
masz Wiszniewski, wyk. Adam 
Werstak, Robert Więckiewicz

04.15  Dusza śpiewa - film fabularny, 
Polska 1997, reż. Krzysztof 
Zanussi, wyk. Jacek Laszcz-
kowski, Dominika Ostałowska

05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (140) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (141) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (99) - serial
10.40  Dlaczego ja? (426) - serial
11.40  Gliniarze (419) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4620) - info
13.40  Trudne sprawy (1013) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1059) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4621) - info
16.30  Na ratunek 112 (535) 

- serial
17.00  Gliniarze (544) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3203) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska (19) 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(98) - rozrywka
23.10  Lekcja przetrwania 

- film fabularny, USA 1997, 
reż. Lee Tamahori, 
wyk. Anthony Hopkins, Alec 
Baldwin, Elle MacPherson

01.55  W imię zasad 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. Keoni Waxman, 
wyk. Steven Seagal, Massimo 
Dobrovic, Victor Webster

04.05  Tajemnice losu (3970) - info
04.40  Disco gramy! (5063) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6354) - info
06.00  Ukryta prawda (1141) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1239) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1142) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (721) 

- serial
14.55  Szpital (376) - serial
16.00  LAB (32) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1240) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (317) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6355) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3196) 

- serial
20.55  Milionerzy (435) 

- rozrywka
21.30  Chyłka - Rewizja (7) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Superwizjer (1209) - info
00.05  Grzesznica (4) - serial
01.05  Oszuści (1) - serial
02.10  Uwaga! (6355) - info
02.30  Noc magii (611) 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

NIEDZIELA 28.03.2021

23:20

KOMEDIODRAMAT 12

Wykapany ojciec
DELIVERY MAN, USA/INDIE/KANADA 2013

Za sprawą nasienia sprzedanego 
do banku spermy David stał się 
biologicznym ojcem 533 dzieci.  
142 osoby weszły na drogę sądową, 
by poznać jego tożsamość. David 
postanawia spotkać się z potomkami.

CZAS TRWANIA: 105 MINUT
REŻYSERIA: KEN SCOTT

7 
OCENA 

REDAKCJI

FILM SF 12

A.I.: sztuczna 
inteligencja
A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE,  
USA/WIELKA BRYTANIA 2001

David jest zdolnym do miłości 
androidem. Kiedy zdaje sobie sprawę, 
iż nie pasuje ani do ludzi, ani do 
robotów, rozpoczyna wędrówkę  
w poszukiwaniu własnego miejsca  
w świecie.

CZAS TRWANIA: 146 MINUT
REŻYSERIA: STEVEN SPIELBERG

8 
OCENA 

REDAKCJI

FILM BIOGRAFICZNY

Wilk z Wall Street
THE WOLF OF WALL STREET, USA 2013

W 1989 r. Jordan Belfort zakłada firmę 
Stratton Oakmont, która zaczyna 
przynosić ogromne zyski. Sukces daje 
mu władzę i poczucie bezkarności.  
Po jakimś czasie Jordan zaczyna 
popełniać błędy.

CZAS TRWANIA: 180 MINUT
REŻYSERIA: MARTIN SCORSESE

9 
OCENA 

REDAKCJI

SOBOTA 27.03.2021

21:30
PIĄTEK 26.03.2021

23:10 
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- Wypadek drogowy, pożar 
czy inne zdarzenia niosą ze 
sobą ogrom emocji. Szczegól-
nie przeżywają to dzieci. Psy-
chologowie są zgodni, że 
wsparcie psychiczne w tym 
momencie, szczególnie 
u dzieci, jest jednym ze spo-
sobów łagodzenia traumy. 
Niejednokrotnie uczestniczy-
liśmy w zdarzeniach, podczas 
których rodzice odnosili ob-
rażenia, a dzieci bez urazów 
pozostawały pod naszą 
opieką. W takim momencie 
zawsze pomaga nam członek 
ekipy, jakim jest Miś Ratow-
nik. Możliwość przytulenia 
pluszaka w znacznym stop-
niu koi nerwy dziecka. Ra-
townicy zwrócili się z prośbą 
o przekazanie pluszaków dla 
jednostki na portalu społecz-
nościowym. 

- Z radością je przyjmiemy, 
nadając im stopień RATOW-

NIKA. Twój miś wkrótce może 
zacząć służbę w jednostce OSP 
Mogilany, otrzymując specjal-
nie uszytą kamizelkę - dodają 
strażacy z Małopolski.  

- Dzieci z rodzicami ze 
„Słoneczka” bardzo się zaan-
gażowały i chętnie przekazały 
na ten cel mnóstwo Misiów, 
które z pewnością pomogą in-

nym maluchom - mówi Marta 
Zwierzyńska, nauczyciel i or-
ganizator akcji w janikowskiej 
placówce.  
(DM)

„Słoneczne” Przedszkolaki 
z Janikowa niosą pomoc 
Dzieci z Przedszkola „Sło-
neczko” w Janikowie wzięły 
udział w zbiórce misiów 
na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mogilanach.
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Egzamin kadetów
18 marca w ramach Wojsko-
wego Dnia Szkoleniowego  
20  kadetów z klasy III LO 
z Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Kościelcu,  uczest-
niczyło w sprawdzianie okre-
sowym na zakończenie pro-
gramu nauczania w zakresie 
edukacji wojskowej. 

Zostali oni poddani egzami-
nowi teoretycznemu i prak-
tycznemu zgodnie z wytycz-
nymi Biura do Spraw Programu 
Zostań Żołnierzem RP.  

Egzamin, w reżimie sani-
tarnym, został zorganizowany 

przy współpracy   jednostki pa-
tronackiej 2. Inowrocławskiego 
Pułku Inżynieryjnego. 

Kadeci zmierzyli się mię-
dzy innymi z: regulaminami, 
taktyką, posługiwaniem się bro-
nią strzelecką, medycyną pola 
walki, terenoznawstwem, po-
wszechną obroną przeciwlotni-
cza. Wszyscy uczniowie wyka-
zali się dużym zaangażowaniem 
oraz otrzymali wysokie oceny. 

Uczniowie z Kościelca  
uczestniczą w trzeciej edycji 
Programu Pilotażowego MON 
„Certyfikowane Wojskowe 
Klasy Mundurowe”.                   (DM)

Cztery stypendia
Minister edukacji i nauki 
przyznał w tym roku szkol-
nym stypendia trzem absol-
wentom I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jana Ka-
sprowicza w Inowrocławiu 
oraz jednemu uczniowi klasy 
maturalnej tej szkoły. 

W gronie nagrodzonych szczę-
śliwców znaleźli się: Kamil 
Szałecki (student prawa 
na Uniwersytecie Warszaw-
skim), Jakub Luber (student 
prawa na Uniwersytecie War-
szawskim), Jakub Balmowski 
(student prawa na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu) i Mateusz Stranc 
(uczeń kl. III e społeczno-
prawnej). 

W związku z pandemią 
tegoroczni stypendyści nie 
mogli odebrać okolicznościo-
wych dyplomów z rąk samego 

ministra, ale zostały im one 
wręczone w auli liceum przez 
dyrektora Kasprowicza Rafała 
Łaszkiewicza i wicedyrektora 
Sławomira Drelicha. 

Cała czwórka została na-
grodzona za ubiegłoroczne 
sukcesy olimpijskie.  

Kamil, Jakub i Jakub zdo-
bywali laury olimpijskie 
w konkursach społeczno-
prawnych pod opieką dyr. Dre-
licha, zaś Mateusz to zdolny 
historyk, nad którym opiekę 
sprawuje dr Łukasz Wróbel.  

Warto wspomnieć, że Ka-
mil Szałecki i Jakub Balmow-
ski rozwijali swoje zaintereso-
wania w ramach indywidual-
nego toku nauki pod opieką 
dyr. Drelicha. 

Natomiast Mateusz Stranc 
tok realizuje pod opieką dra 
Wróbla. 
(DM)
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21 marca obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Osób z Zespołem 
Downa. O wspaniałych, wrażli-
wych ludziach, obdarzonych 
dodatkowym chromosomem, 
pamiętali uczniowie zespołu 
szkół Chemiczno-Elektronicz-
nych w Inowrocławiu. 

Data obchodów nie jest przypad-
kowa – 21 marca patronuje rozpo-
czynającej się wiośnie i narodzi-
nom ludzi niezwykłych, data 
wiąże się również z istotą zabu-
rzenia – trisomią 21 chromosomu. 
Hasło tegorocznych obchodów 
brzmiało: „We Connect so that 
we can”. I właśnie chodzi o to, 
żeby w czasach pandemii, łączyć 
się poprzez komunikatory inter-
netowe z osobami dotkniętymi 
zespołem Downa, by nie czuły się 
osamotnione i wykluczone. Or-
ganizatorzy namawiali wszyst-
kich, by dla wyrażenia solidarno-
ści z osobami z zespołem Downa, 
założyć 21 marca kolorowe skar-
petki, najlepiej nie do pary.
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„Chemik” 
pamięta

REKLAMA 0010091848

BURMISTRZ  
GNIEWKOWA

tel. (52) 354-30-08 fax 354-30-37
e-mail: urzad@gniewkowo.com.pl

88-140 Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11

informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ulicy  

17 Stycznia 11 na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej 

www.gniewkowo.bipgmina.pl wywiesza się od dnia 26 marca 2021 r.  

na okres 21 dni wyciąg z wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

Kaczkowo: dz. nr 2/2 i 2/3 o łącznej pow. 0,0382 ha – za cenę 

wywoławczą w I przetargu: 5.000 zł (do wylicytowanej ceny zostanie 

doliczony 23% podatek VAT) oraz w formie bezprzetargowej na 

rzecz głównego najemcy: Szadłowice 36 m2.

Bliższych informacji udziela się w siedzibie tut. Urzędu – pokój nr 

11, tel. (52) 354-30-14. 
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26  MARCA 
1897 - w Sławsku Wielkim uro-

dził się Wojciech Głuszek, 
od 1930 r. proboszcz w Raczko-
wie koło Wągrowca, w latach 

1940-1945 więzień hitlerowskich 
obozów koncentracyjnych, 

po wojnie duszpasterz w USA. 
27  MARCA 

1905 - doroczne spotkanie de-
legatów gniazd Towarzystwa 

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

dzieży pracującej. 
28  MARCA 

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

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

stą powiatu strzeleńskiego.  
29  MARCA 

1908 - w Pakości powstało To-
warzystwo Kołowników „By-
waj”, jego członkiem był m.in. 

Franciszek Heinich, mistrz  
województwa poznańskiego 

w kolarstwie. 
1989 - zmarła Helena Jabłoń-

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

w Inowrocławiu. 
30  MARCA 

1268 - pierwsza wzmianka  
źródłowa o Wielowsi  

koło Gniewkowa. 
1919 - w Inowrocławiu powstało 

Towarzystwo Zjednoczonych 
Przemysłowców. 

1973 - zmarł Jan Bratek-Dąbrow-
ski (ur. 1886), kupiec, działacz 

polityczny, prezes Stronnictwa 
Narodowego w Inowrocławiu. 

31  MARCA 
1938 - Kruszwicę z okręgiem 

wyłączono z powiatu mogileń-
skiego i włączono do powiatu 

inowrocławskiego. Upadła kon-
cepcja utworzenia osobnego 

powiatu kruszwickiego. 
1955 - I nagrodę na Ogólnopol-
skim Festiwalu Amatorskich 
Zespołów Teatralnych w Bia-

łymstoku zdobył zespół Powia-
towego Domu Kultury w Ino-
wrocławiu, który zaprezento-
wał sztukę Leona Kruczkow-

skiego „Juliusz i Ethel” w reży-
serii Leona Witta. 

1985 - w I LO im. Jana Kasprowi-
cza rozegrano turniej juniorów 
w koszykówce w ramach I Me-
moriału Józefa Bączkowskiego. 
Odsłonięto tablicę pamiątkową 

ku czci Profesora. 
1  KWIETNIA 

1282 - należące do norbertanek 
strzeleńskich Łojewo  

przeniesione zostało przez 
księdza Siemomysła na prawo 

magdeburskie. 
1900 - powstało Kółko Rolni-

cze w Tucznie. 
1938 - północno-wschodnia 

część Kujaw inowrocławskich 
z Inowrocławiem, Kruszwicą 

i Gniewkowem włączona  
została do województwa  

pomorskiego.

                KALENDARIUM 

Mają bardzo dobre oceny 
na świadectwie, wygrywają 
konkursy, biorą udział w olim-
piadach. 211 uczniów szkół 
podstawowych i 433 liceów 
ogólnokształcących, techni-
ków i szkół branżowych 
otrzyma w tym roku stypendia 
w ramach marszałkowskiego 
programu edukacyjnego „Pry-
mus Pomorza i Kujaw”.  

Do najlepszych trafi łącznie bli-
sko 1,8 mln złotych. 18 marca 
z częścią stypendystów spo-
tkali się marszałek Piotr Cał-
becki, przewodnicząca sej-
miku województwa Elżbieta 
Piniewska i członek zarządu 
Sławomir Kopyść. 

- To wielka satysfakcja 
i przyjemność gościć tak wybit-
nych młodych ludzi. Edukacja 
jest podstawowym narzę-
dziem rozwoju. Gratuluję Wam 
wspaniałych osiągnięć i życzę 
sobie, aby nigdy nie zabrakło 
tak ambitnych i zaangażowa-
nych osób, bo to właśnie Wy je-
steście przyszłością naszego 
regionu – mówił marszałek 
Piotr Całbecki. 

- Jesteście nie tylko wybit-
nie uzdolnieni, potraficie znaj-
dować niestandardowe wyjścia 
z szablonowych sytuacji. Macie 
również dystans do siebie. Na-
uka jest jak niezmierne morze 
– im więcej pijesz, tym więcej 
pić się chce. Życzę Wam, żeby-
ście całe życie byli spragnieni 
wiedzy i nowych umiejętności 
– podkreśliła przewodnicząca 
sejmiku Elżbieta Piniewska. 

- Pozostaje mi życzyć 
wszystkim stypendystom, 
żeby pieniądze, które dziś prze-

kazujemy, dobrze zapracowały 
na Waszą przyszłość. Życzę 
Wam samych sukcesów – za-
kończył członek zarządu woje-
wództwa Sławomir Kopyść. 

„Prymus Pomorza i Ku-
jaw” to jeden z trzech progra-
mów edukacyjnych realizowa-
nych przez samorząd woje-
wództwa. Gale dla stypendy-
stów pozostałych – „Humaniści 
na start” i „Prymusi Zawodu 
Kujaw i Pomorza II” – odbędą 
się w kolejnych tygodniach. 
Wsparcie finansowe otrzyma 
w tym roku łącznie ponad 1,5 
tysiąca młodych ludzi. Mar-
szałkowskie wsparcie skiero-
wane jest do uczniów klas 7 i 8 
szkół podstawowych oraz 
uczniów liceów, techników 
i szkół branżowych wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, 

uzdolnionych w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków ob-
cych, matematyki oraz przed-
siębiorczości. 

W roku szkolnym 
2020/2021 wsparcie trafi do 644 
młodych ludzi. Wśród nich jest 
211 uczniów szkół podstawo-
wych i 433 szkół ponadpodsta-
wowych. Otrzymają oni sty-
pendia na okres 10 miesięcy, 
maksymalna łączna kwota 
wsparcia to 5 tysięcy złotych, 
czyli 500 złotych miesięcznie 
(wysokość zależy od pozycji 
ucznia na liście rankingowej 
oraz rodzaju szkoły, w jakiej 
uczeń pobiera naukę).  

Pieniądze będą wypłacane 
w dwóch transzach: pierwsza 
w marcu, kolejna na przełomie 
lipca i sierpnia. 

Najliczniej reprezento-
wane szkoły to: Uniwersyteckie 
Liceum Ogólnokształcące w To-
runiu, VI Liceum Ogólnokształ-
cące im. Jana i Jędrzeja Śniadec-
kich w Bydgoszczy i IV Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Toruniu. Wśród 
placówek, które mają co naj-
mniej 10 stypendystów są 
szkoły z Inowrocławia (II Li-
ceum Ogólnokształcące im. Ma-
rii Konopnickiej) oraz Wło-
cławka (I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Ziemi Kujawskiej). 

 
Stypendyści z Inowrocławia 
Milena Jędrzejczak, Mikołaj 
Steppa (oboje Katolicka Szkoła 
Podstawowa), Paweł Smoliński 
(Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa „Jagiellonka”), Szymon 
Krokos (SP nr 10), Zuzanna Ba-

sińska, Julia Marcinkowska, Ja-
dwiga Simińska, Krzysztof Fe-
lisiak, Wiktor Pabjańczyk 
(wszyscy SP nr 11), Kacper Mila 
(SP nr 2), Alicja Zaremba, Kac-
per Kazik (oboje SP 4), Iga Cza-
chorowska, Adrian Paternoga 
(oboje SP 5), Aleksandra Skibiń-
ska (SP 8), Zuzanna Biernat, Ju-
lia Tadych, Franciszek Bart-
czak, Tomasz Bogusławski, 
Bruno Bojanowski, Kacper Kro-
kos, Filip Patyk, Dariusz Ro-
szak, Mikołaj Tomczak (I LO), 
Julia Górska, Julia Smoleńska, 
Weronika Wilińska, Natalia 
Wójcik, Jakub Balcer, Adam Da-
widowski, Adam Grącikowski, 
Jan Kuls, Kornel Rajs, Miłosz 
Zieliński (wszyscy II LO), 
Agnieszka Sołtysiak (Techni-
kum w Zespole Szkół Budowla-
nych).                                                       (DM)

Prymusi ze szkół z Inowrocławia

Od 10 lat publikowany jest 
Ogólnopolski Ranking Olimpij-
ski w zakresie olimpiad z wie-
dzy o społeczeństwie i historii. 
W ogłoszonej właśnie 10. edy-
cji rankingu I LO w Inowrocła-
wiu zdobyło prestiżowe, 
czwarte miejsce w kraju. 

To najwyższa pozycja w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim i zarazem utrzymana lo-
kata z 9. edycji rankingu. 

Na wysoką pozycję złożyły 
się ubiegłoroczne sukcesy 
w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym, Olim-
piadzie Wiedzy o Prawie, Olim-
piadzie Wiedzy Historycznej, 
Olimpiadzie Wiedzy o Społe-
czeństwie, Olimpiadzie Wiedzy 
o Prawach Człowieka, Olimpia-
dzie Wiedzy o III RP, Olimpia-
dzie Wiedzy o Obronności 
i Bezpieczeństwie oraz Olim-
piadzie Wiedzy o Unii Europej-
skiej. W roku szkolnym 
2019/2020 uczniowie Kaspra 

zdobyli w nich trzy tytuły lau-
reatów i 22 tytuły finalistów. 

Uczniowie, których osią-
gnięcia złożyły się na ten 
ogromny sukces, to pod-
opieczni nauczycieli: Sławo-
mira Drelicha (wiedza o społe-
czeństwie, podstawy prawa), 
Łukasza Wróbla (historia) i Ma-
cieja Wasielewskiego (wiedza 
o społeczeństwie, podstawy 
prawa).  

Wśród zdobywców naj-
wyższych laurów byli nagro-
dzeni w tym roku szkolnym 
stypendiami Ministra Edukacji 
Narodowej: Kamil Szałecki (ak-
tualnie student Uniwersytetu 
Warszawskiego), Jakub Bal-
mowski (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu), Jakub Luber (Uniwersytet 
Warszawski) i Mateusz Stranc 
(uczeń kl. III e).  

Prawie wszyscy olimpij-
czycy z zakresu wiedzy o spo-
łeczeństwie i historii uczą lub 
uczyli się w klasach o profilu 

społeczno-prawnym, a naj-
zdolniejsi z nich realizowali In-
dywidualny Tok Nauki.  

Zwyczajem w I LO jest, że 
okolicznościowy puchar odbie-

rają tegoroczni uczestnicy eta-
pów centralnych olimpiad spo-
łeczno-historycznych, czyli: 
Kamil Polewski, Oskar Serkow-
ski, Julia Rosa, Michał Zawada, 

Mateusz Stranc, Tomasz 
Bukowski, Bruno Bojanowski, 
Eliza Pawłowska, Aneta Szelą-
gowska i Adam Stępień. 
(DM)

Czwarta lokata uczniów Kasprowicza w krajowym rankingu
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Mundurowi Komendy Policji 
w Gniewkowie wykonywali  
18 marca czynności związane 
z poszukiwaniem 42-letniego 
mieszkańca gminy Gniew-
kowo.  

- Mężczyzna powinien 
bowiem odbyć karę 1 roku 
pozbawienia wolności, ale 
najwyraźniej nie przejął się 
tym obowiązkiem. Z tego po-
wodu jego poszukiwaniami 
zajęli się gniewkowscy poli-
cjanci. Chcąc sprawdzić do-
konane przez siebie ustale-
nia, udali się na teren jednej 
z miejscowości gminy 
Gniewkowo - informuje asp. 
szt. Izabella Drobniecka, ofi-
cer prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Inowrocławiu.   

Tam dostrzegli poszuki-
wanego 42-latka, który 
wchodził do baraku na  
działce. 

- Kiedy policjanci zbliżyli 
się do zabudowań, usłyszeli 

od mężczyzny zamkniętego 
w kontenerze, że nic mu nie 
zrobią, bo do niego nie wejdą. 
Mundurowi podważyli bramę 
wejściową do baraku i zastali 
poszukiwanego ukrywają-

cego się pod stertą różnych 
rzeczy, którymi się przykrył - 
dodaje asp. szt. Izabella Drob-
niecka. - Mężczyzna był bar-
dzo zdziwiony i rozczaro-
wany, kiedy okazało się, że 

jednak będzie musiał odbyć 
karę pozbawienia wolności. 
Teraz najbliższy rok spędzi 
w więzieniu za popeł-
nione wcześniej przestępstwa.                                                 
(DM) 

Zatrzymali poszukiwanego
Policjanci z  Komisariatu Policji 
w Gniewkowie zatrzymali po-
szukiwanego do odbycia kary 
pozbawienia wolności męż-
czyznę. Zdziwił się, gdy oka-
zało się, że jego zamknięcie się 
w kontenerze na działce nie 
stanowiło przeszkody dla 
funkcjonariuszy.
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Akcja „Prędkość”
W sobotę patrole prowadziły 
działania na drogach pod na-
zwą „Prędkość”.  

19 policjantów kontrolowało 
prędkość z jaką poruszają się 
kierowcy. W szczególności 
mundurowi sprawdzali jak 
szybko kierowcy jadą w rejo-
nach przejść dla pieszych. 

Kontroli poddano 173 po-
jazdy. W 135 przypadkach ujaw-
niono, że doszło do przekrocze-
nia dopuszczalnej prędkości. 
W zdecydowanej większości 

policjanci ukarali kierowców 
mandatami karnymi. 

 Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że 78 procent skontrolo-
wanych kierowców jechało ła-
miąc przepisy, gdy mowa o do-
puszczalnej prędkości. Takich 
działań jak te na drogach po-
wiatu inowrocławskiego bę-
dzie coraz więcej, bo w ten spo-
sób można ograniczyć kolizje 
i wypadki - podsumował nad-
kom. Sebastian Górski, naczel-
nik Wydziału Ruchu Drogo-
wego.                                                        (DM)                            

Mowa o skrzyżowaniu Alei 
Niepodległości, Ratuszowej 
i ul. Świętokrzyskiej. 

- Tam od niedawna rozpo-
częły się prace polegające 
na przebudowie tego skrzyżo-
wania. Zmiany dotyczą na-
wierzchni, oznakowania piono-

wego i poziomego oraz sygna-
lizacji. Wszystko po to, by było 
sprawniej i bezpieczniej. Dla-
tego też patrole ruchu drogo-
wego na czas trwania prac, 
które zakończą się w maju, do-
raźnie kierują ręcznie ruchem - 
informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka, oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.  

- Dostosujmy się do pole-
ceń policjanta, który kieruje ru-
chem. Niestety są tacy kie-
rowcy, którzy widząc sygnały 
policjanta „szeroko” otwierają 

oczy nie rozumiejąc co mają ro-
bić. Zachęcam zatem do lek-
tury rozporządzenia w sprawie 
kierowania ruchem drogo-
wym. Warto do niego zajrzeć, 
a wtedy znaki dawane przez 
policjanta będą oczywiste - 
mówi nadkom. Sebastian Gór-
ski, Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego w Inowrocławiu. 

Zapoznaj się ze zdjęciami 
poglądowymi, które pokazują 
co znaczą sygnały pokazywane 
przez policjanta, który kieruje 
ruchem! Więcej zdjęć na stronie 
www.inowroclaw.policja.gov.pl.

Policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego z Inowrocławia 
wyszli naprzeciw uczestni-
kom ruchu, którzy przemiesz-
czają się przez jedno z bar-
dziej ruchliwych skrzyżowań 
w centrum miasta. 
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Granat polowy 
w Popowie
W miejscowości Popowo  
(w gminie Kruszwica)  
na polu został znaleziony  
niewybuch. To radziecki  
granat lotniczy ag2. 

Na miejsce zostali skierowani 
policjanci, a wśród nich  asp. 
szt. Patryk Nadolny z Nieetato-
wej Grupy Rozpoznania Miner-
sko-Pirotechnicznego inowro-
cławskiej policji. Rolą policji 
było zabezpieczenie tego miej-
sca do czasu przyjazdu sape-
rów przed dostępem osób po-
stronnych. Saperzy zabrali gra-
nat na poligon, gdzie zostanie 
zneutralizowany. 

Pamiętajmy, że pomimo 
upływu lat od ostatniej wojny, 
w różnych miejscach (lasy, pola, 
działki) nadal odnajdywane są 
niewybuchy.  

-  Zasadą jest to, że jeśli ty 
widzisz granat, on też „widzi” 
ciebie. W przypadku detonacji 
możesz odnieść obrażenia, 
a nawet zginąć. Dlatego, gdy 
natrafimy na takie znaleziska, 
nie należy ich dotykać, przeno-
sić, czy rzucać w nie. Trzeba na-
tychmiast powiadomić służby, 
które wywiozą przedmiot i zde-
tonują  w bezpieczny sposób - 
mówi asp. szt. Patryk Nadolny. 
(DM)
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Kierują ruchem i pomagają kierowcom Sprawca 
rozboju 
za kratkami
Odpowiedzialności nie uniknie 
31-latek, który dokonał roz-
boju na przypadkowym prze-
chodniu, a do tego uszkodził 
mu telefon.  

Do zdarzenia doszło 16 marca 
wieczorem. 31-letni inowrocła-
wianin poprosił napotkanego 
na ulicy 23-latka o pożyczenie 
telefonu, którego następnie nie 
chciał oddać.  

Kiedy pokrzywdzony do-
magał się zwrotu swojej wła-
sności, 31-letni mieszkaniec 
Inowrocławia rzucił zabranym 
telefonem i uszkodził go. Pod-
czas kłótni 31-latek uderzył 23-
latka i zabrał mu pieniądze 
w kwocie 150 zł. Przybyły 
na miejsce patrol policji zatrzy-
mał krewkiego mężczyznę 
i osadził w policyjnym areszcie. 

Materiał dowodowy po-
zwolił na doprowadzenie 
sprawcy rozboju, wraz z wnio-
skiem o jego tymczasowe aresz-
towanie, do Prokuratury Rejo-
nowej w Inowrocławiu. Proku-
rator i sąd poparły wniosek, 
więc najbliższe trzy miesiące  
31-latek spędzi za kratkami. 

Za popełnione przestęp-
stwa grozi mu do 12 lat pozba-
wienia wolności.                           (DM)
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Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Janikowie zostali  
laureatami wojewódzkiego 
konkursu „Międzyszkolny 
Challenge”. 

W lutym Komenda Powiatowa 
Policji w Inowrocławiu, Powiat 
Inowrocławski, Kujawsko-Po-
morski Urząd Wojewódzki 
w Bydgoszczy, Wydział Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego w Bydgoszczy i Cen-
trum Powiadamiania Ratunko-
wego w Bydgoszczy zaprosili 
uczniów klas I-III wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego 
do udziału w międzyszkolnym 
konkursie z zakresu bezpie-
czeństwa.  

Wyzwanie podjęły 133 
klasy, które wspólnie z nauczy-
cielami rozwiązywały test do-
tyczący między innymi zasad 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, wzywania pomocy, 
kontaktowania się z osobami 
obcymi. Następnie przysłały go 
wraz z rozwiązaniami do ino-
wrocławskiej komendy.  

Komisja dokonała szcze-
gółowego sprawdzenia testów. 
Bezbłędnie rozwiązałp go  
81 klas.  To właśnie spośród 
nich zostały drogą losowania 
wyłonione trzy. Szczęście 
uśmiechnęło się do Szkoły Pod-

stawowa w Janikowie (klasa 2C 
z wychowawcą Lucyną Podol-
ską-Radzikowską), Szkoły Pod-
stawowej w Brudnowie i Szkoły 
Podstawowej w Sosnowie. 

Uczniowie wraz z nauczy-
cielami otrzymali paczki upo-
minkowe, które do szkół do-
starczyli: st. asp. Justyna Piąt-
kowska i przedstawiciel Kujaw-
sko-Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Bydgoszczy in-
spektor Piotr Kozłowski.  

Z uwagi na tak duże zain-
teresowanie przedsięwzięciem 
profilaktycznym, organizatorzy 

wylosowali dodatkowo jeszcze 
pięć klas, które otrzymały upo-
minki w postaci edukacyjnych 
książeczek i elementów odbla-
skowych.  

Upominki trafią do klas z: 
Zespołu Szkół w Chrostkowie, 
Szkoły Podstawowej nr 20 
w Grudziądzu, Społecznej 
Szkoły Podstawowej Stowarzy-
szenia „Edukacja” w Toruniu, 
Szkoły Podstawowej w Prusz-
czu oraz Szkoły Podstawowej 
w Czarżu. 

Fundatorami upominków 
był: Powiat Inowrocławski, Ku-

jawsko-Pomorski Urząd Woje-
wódzki w Bydgoszczy, Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Bydgoszczy, 
Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego w Bydgoszczy.  

Pomysłodawcami zaś i re-
alizatorami inicjatywy były 
policjantki: aspirant sztabowy 
Izabella Drobniecka i starszy 
aspirant Justyna Piątkowska 
oraz przedstawiciel Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Bydgoszczy in-
spektor Piotr Kozłowski. 
(DM)

Janikowianie zwycięzcami
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Poznaliśmy trzy osoby, które 
wygrały w konkursie ze znajo-
mości Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa. 

Policyjni koordynatorzy Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa systematycznie infor-
mują o tym narzędziu i jego wy-
korzystaniu. Warto znać jej za-
stosowanie. W inowrocławskiej 
komendzie z Mapą na co dzień 
pracuje dwóch policjantów: 
aspirant Łukasz Gamrat i star-
szy aspirant Dariusz Filipczak.  

Ogłoszony w lutym test 
dla mieszkańców ze znajomo-
ści mapy rozwiązały 32 osoby. 

Z prawidłowo nadesłanych od-
powiedzi zostały wylosowane 
trzy osoby, które otrzymały 
upominki ufundowane przez 
Powiat Inowrocławski. Są to: 
Damian Sieracki, Kamil Janko-
wiak i Jolanta Adamczyk, 
w której imieniu  upominek 
odebrał członek rodziny. 

16 marca w inowrocław-
skiej komendzie w obecności 
koordynatorów i policjantek 
zajmujących się profilaktyką: 
st. asp. Justyny Piątkowskiej 
i asp. szt. Izabelli Drobnieckiej, 
zwycięzcy otrzymali upomin-
kowe paczki. 
(DM)

Świetnie znają 
Mapę Zagrożeń
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Zespół kierowany przez tre-
nera Piotra Wiśniewskiego 
wygrał z Enea Astrorią Byd-
goszcz 121:66 (45:13, 31:13, 
21:25, 24:15). Punkty zdobyli: 
Karol Michałek 28 (1), Mateusz 
Stańczuk 25 (3), Tomasz Kret-
kowski 18 (6), Kamil Macie-

jewski 17, Kacper Grzelak 12 
(2), Mateusz Marciniak 9 (3), 
Jan Kwieciński 7 (1), Aleksan-
der Filipiak 4, Mateusz Ziół-
kowski 1 - Adrian Sobkowiak 
20 (4), Radosław Weselski 16 
(1), Kacper Bochat 9 (1), Igor 
Bladoszewski 6, Maksymilian 
Estkowski 6, Dominik 
Grochowski 3, Filip Adamczak 
2, Tomasz Jęczmień 2, Mak-
sym Kołodziej 2.     

Inowrocławianie rozstrzy-
gnęli mecz już w pierwszej 
kwarcie (45:13). Zrewanżowali 

się bydgoszczanom za niespo-
dziewaną porażkę we własnej 
hali (87:91). Bardzo dobrze dys-
ponowani byli Kacper Micha-
łek i Mateusz Stańczuk.  

Pozostałe mecze 
AMW Asseco Arka Gdynia - 
MKKS Żak Koszalin 85:91, Mia-
sto Zakochanych Chełmno - 
AZS UMK Toruń 87:81, Sklep 
Polski MKK Gniezno - Trefl II 
Sopot 78:69, Politechnika 
Gdańska - SMS PZKosz Włady-
sławowo 64:69, Sharks AWFiS 

Port Gdynia - Żak 78:96, MKK - 
Żak 69:90, Ogniwo Szczecin - 
Miasto Zakochanych 106:49, 
AMW Asseco Arka - Enea Asto-
ria 92:75, Sharks AWFiS Port - 
Politechnika 63:88.   

Tabela 
1. Żak 41 pkt., 2. Asseco Arka 38, 
3. KSK Noteć 37, 4. Politech-
nika 33, 5. Ogniwo 32, 6. Miasto 
Zakochanych 31, 7. Sklep Polski 
MKK 30, 8. Trefl II 29, 9. Astoria 
29, 10. AZS UMK 28, 11. SMS 27, 
12. Sharks 23.                                   (DM)

Udany rewanż inowrocławian
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Cenne szkolenie
Respektując obostrzenia zwią-
zane z pandemią udało się 
przeprowadzić kolejne szkole-
nie sportowe o zasięgu ponad 
klubowym organizowane 
przez Sekcje Rondo Inowro-
cław w ramach Federacji IMAF. 

Tym razem spotkali się zawod-
nicy i trenerzy praktykujący 
sztukę i sport kenjutsu (szer-
mierka japońska). Tematy tre-
ningów to kormy kenjutsu 
na bazie seitei iai i następne czę-
ści kumitachi (walka umowna) 

i kumiuchi (samoobrona bez 
dobywania miecza). 

Treningi prowadzili trene-
rzy Mirosław Wiśniewski ze 
Świebodzina oraz Piotr Wit-
kowski i Jacek Pieczonka z Ino-
wrocławia. Głównym celem 
wspólnych treningów była wy-
miana doświadczeń i podno-
szenie poziomu wyszkolenia 
we współpracujących klubach. 
W drugim półroczu 2021 roku 
zaplanowane są Mistrzostwa 
Europy IMAF, gdzie Kenjutsu 
jest jedną z konkurencji. 
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Koszykarze KSK Noteć Ino-
wrocław odnieśli wysokie 
zwycięstwo w Bydgoszczy 
w przedostatnim spotkaniu 
rundy zasadniczej w drugiej  
lidze (grupie A).  

W decydującym meczu o drugą 
lokatę w tabeli podopieczni tre-
nera Dariusza Sikory wygrali 
w Bydgoszczy z MKS Novum 
89:74 (27:15, 20:19, 20:19, 22:21). 
Punkty zdobyli: Antoni Gawa-
recki 30 (7), Norbert Kościński 
26 (4), Jan Fajfer 20 (3), Filip Gra-
lewski 8, Konrad Konieczka 2, 
Alan Arent 2, Kacper Mila. Grali 
też: Jakub Kukliński, Maciej Na-
chowiak i Mikołaj Marek.   

Inowrocławianie zagrali 
mądrze i spokojnie w ataku.  

- Spotkanie pokazało, że 
możemy grać dojrzale, zacho-
wując spokój, wykorzystywać 
swoje atuty, a przede wszyst-
kim wierzyć w siebie. W sporcie 
jest tak, że brak wiary w sukces 
nie daje szans na zwycięstwo. 
Nikt na nas nie stawiał, a my 
swoją postawą, mimo wielu 
przeciwności związanych z bra-
kami kadrowymi, robimy coś 
wielkiego. Gratuluję drużynie 
nie tylko wygranej, ale dużego 
kroku w przód w swoim spor-
towym rozwoju. Warto wierzyć 
w siebie i kolegów. Osobiście 
cieszę się z kolejnego awansu 
moich podopiecznych do roz-
grywek centralnych, po kilku-
letniej przerwie - ocenił trener 
Dariusz Sikora.     
(DM)

Kasper gra dalej

Gracze Kasprowicza/Inowro-
cławskiej Akademii Koszykówki 
zajęli drugie miejsce w lidze wo-
jewódzkiej U-15. Wraz z TKM 
Włocławek awansowali do tur-
nieju strefowego. Zagrają w nim 
z ekipami z regionu łódzkiego.

Zdobyli dwa medale
W sobotę zawodnicy Inowro-
cławskiego Klubu Sportowego 
Karate uczestniczyli w między-
narodowym turnieju  Energa 
Grand Prix Tczew Karate WKF. 

W zawodach udział wzięło 
około 800 sportowców z 64 
klubów reprezentujących sześć 
państw (Ukrainę, Niemcy, 
Francję, Norwegię, Słowację 
i Polskę). 

Reprezentanci Inowro-
cławskiego Klubu Sportowego 
Karate zdobyli dwa medale oraz 
zajęli cenne, punktowane miej-
sca tuż za podium.  

W kumite drużynowym ju-
niorek po brąz sięgnęły Kata-
rzyna Kosiak, Natalia Sender, 
Kinga Podhorodecka. 

Z brązowych krążków 
w kumite drużynowym junio-
rek młodszych cieszyły się 
za to Anna Urbańska, Kinga 
Podhorodecka, Martyna Wa-
lichnowska. 

Piątą lokatę w kumite se-
niorek w wadze do 55 kilogra-
mów zajęła Marta Dzielak.  

Natomiast Natalia Sender 
i Kinga Podhorodecka uplaso-
wały się na siódmych pozycjach. 
(DM)

Szczęśliwe Płoty
Karatecy Inowrocławskiego 
Klubu Kyokushin znakomicie 
zaprezentowali się w Płotach 
w Mistrzostwach Makrore-
gionu Zachodniego.  

Inowrocławianie wywalczyli aż 
17 medali. Zwyciężyli w klasyfi-
kacji drużynowej w gronie mło-
dzików oraz byli drudzy 
w punktacji zespołowej wśród 
juniorów.  

Dorobek medalowy 
ZŁOTO: Igor Stach w kumite 
młodzików, Michał Pstrong 
w kumite młodzików, Paweł 
Stasiński w kumite juniorów 
młodszych, Szymon Pstrong 
w kumite juniorów i Paweł Si-
wiec w kumite seniorów.   

SREBRO: Marta Czerwiń-
ska w kumite młodziczek, Oli-

wia Trybuś w kumite juniorek 
młodszych, Piotr Stasiński 
w kumite juniorów młodszych, 
Paweł Skonieczny w kumite ju-
niorów. 

BRĄZ: Piotr Skonieczny 
w kumite młodzików, Jakub 
Tkaczyk w kumite młodzików, 
Marcelina Łysiak w kata mło-
dziczek, Magdalena Stasińska 
w kumite juniorek młodszych, 
Oliwia Trybuś w kata juniorek 
młodszych, Stanisław Kinow-
ski w kumite juniorów, Karo-
lina Kwiatkowska w kumite ju-
niorek i Szymon Pstrong w kata 
juniorów.  

Marta Czerwińska zajęła 
czwarte miejsce w kata młodzi-
czek.  W finałach kata byli: 
Magdalena Stasińska, Paweł 
Stasiński i Olga Czachorowska.  
(DM)                   
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Od soboty wróciły surowe obo-
strzenia w Polsce. Dotyczą one 
też sportu amatorskiego. Za-
mknięte zostaną obiekty spor-
towe. Mogą działać wyłącznie 
na potrzeby sportu zawodo-
wego i bez udziału publiczno-
ści. Wprowadzone obostrzenia 
obowiązywać będą do 9 kwiet-
nia. Tym samym zawieszono 
rozgrywki w ligach seniorskich 
od czwartej ligi do B klasy. 

Jednak niewykluczone, że 
czwartoligowcy wrócą na bo-
iska. Możliwe to będzie po wy-
pełnieniu tzw. umów stypen-
dialnych przez piłkarzy. Po-
dobne rozwiązania są w innych 
związkach. Kluby czwartej ligi 
kujawsko-pomorskiej otrzy-
mają pocztą elektroniczną pro-
pozycje dokumentów, które 
po spełnieniu zawartych w nich 
warunków umożliwią ewentu-
alne rozgrywanie meczów 
na tym szczeblu. 

Trzecia liga (grupa 2) 
Kotwica Kołobrzeg - Unia Jani-
kowo 4:2 (2:1), Piotr Łysiak, Mi-

chał Kozajda, Bartosz Kalupa, 
Bartosz Gęsior - Michał Kozajda 
(samobójcza), Miłosz Diurzyń-
ski, Polonia Środa Wielkopolska 
- Pomorzanin Toruń 1:1, Gwar-
dia Koszalin - Elana Toruń 0:3, 
Bałtyk Koszalin - Chemik Police 
2:3, GKS Przodkowo - Radunia 
Stężyca 0:2, Unia Swarzędz - 
Górnik Konin 0:2, Świt Skolwin 
- Jarota Jarocin 2:0, Gryf Wejhe-
rowo - Mieszko Gniezno 5:0, KP 
Starogard Gdański - Pogoń II 
Szczecin 1:0, Nielba Wągrowiec 
- Sokół Kleczew 2:3, Flota  
Świnoujście - Bałtyk Gdynia 
0:0.  

Tabela: 1. Radunia 52 pkt,, 
2. Świt 47, 3. Polonia 46, 4. Elana 
36, 5. KP Starogard 33, 6. Bałtyk 
G. 33, 7. GKS Przodkowo 32,  

8. Kotwica 32, 9. Pogoń II 31, ... 
14. Unia 26.  

Janikowianie stracili szansę 
na miejsce w grupie 1-8 po po-
dziale, który nastąpi w niedzielę. 
W ostatnim meczu pierwszej 
fazy rozgrywek Unia w sobotę  
gościć będzie Nielbę (godz. 14).   

Natomiast mecz Pucharu 
Polski z Liderem Włocławek zo-
stał przełożony na 31 marca. 

Czwarta liga 
KS Brzoza - Wda Świecie 1:4, 
Oskar Ignatowski - Wojciech Er-
nest 2, Jakub Ratkowski 2, Za-
wisza Bydgoszcz - Start Pruszcz 
2:1, Kamil Żylski, Ariel Ja-
strzembski - Jakub Konopczyń-
ski. Pozostałe spotkania zostały 
przełożone.  

Liderem jest Zawisza 45 
pkt. Druga jest Włocłavia 39, 
a trzeci Lider 39. Unia Gniew-
kowo zajmuje 12. miejsce 24 
pkt., a Cuiavia Bank Spółdziel-
czy Inowrocław jest na 15. po-
zycji 15 pkt. 

Piąta liga (grupa 2) 
Piast Kołodziejewo - Zjedno-
czeni Piotrków Kujawski 2:0, 
Łukasz Burkiewicz, Filip Paw-
lak. Pozostałe mecze przeło-
żono.  

Prowadzi Łokietek Brześć 
Kujawski 50 pkt, przed Note-
cianką Pakość 50. Gopło Kru-
szwica plasuje się na szóstym 
miejscu 31 pkt. Czternasta jest 
Goplania Inowrocław 13 pkt., 
a tuż za nią Piast 12.                    (DM)

Grali tylko nieliczni piłkarze
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Są już w finałach
Drużyna Zespołu Szkół Che-
miczno-Elektronicznych im. 
Jana Pawła II w Inowrocławiu re-
welacyjnie wystartowała w Pol-
skiej Lidze Klas E-sportowych. 

Już w fazie zasadniczej zapew-
niła sobie bezpośredni awans 
na finały offline odnosząc  
14 zwycięstw w 14 meczach. 
Zespół od trzech lat odnosi 
sukcesy w e-sporcie m. in. 
w Mistrzostwach Polski Szkół 
(trzecie miejsce w finałach se-
zonu 2019/2020). 

 Od 2018 roku, gdy z inicja-
tywą utworzenia szkolnej dru-
żyny e-sportowej wystąpił na-
uczyciel przedmiotów telein-
formatycznych Andrzej Bu -
bacz, w zespole „Chemika” gra 
kapitan Jakub „Wirus” Ostro-
wicki i Mikołaj „CzeCza” Mo-
drzyński. 

Obecnie do składu dołą-
czyli: „Zaniuhehe” Zaniewski, 
Adrian „Pietrek” Maciejewski, 
Kamil „W1lkuu” Wilczyk i Pa-
tryk „Loleek” Jendrzejczak. 
(DM)
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Piłkarze Unii Janikowo prze-
grali w Kołobrzegu i stracili 
szansę na udział w czołowej 
ósemce zmagań w trzeciej li-
dze. Zawodnicy z niższych klas 
mogli grać tylko 20 marca.  

REKLAMA 0010080197

Pomoc
całodobowa
tel. 52 351 02 36

e-mail: biuro@sotor.pl

www.sotor.pl
ul. Sobieskiego 23

Gniewkowo
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