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S
prawozdanie roczne 
przedstawił na niedaw-
nej sesji Rady Powiatu 
Inowrocławskiego nowy 
komendant, podinspek-
tor Karol Konopacki. 

- Na terenie powiatu w 2020 roku, 
w porównaniu do 2019, odnotowano 
spadek liczby wszczętych ogółem 
śledztw i dochodzeń – czytamy w ra-
porcie. 

Mniej było kradzieży, rozbojów, 
bójek oraz pobić czy zdarzeń, które 
skutkowały uszkodzeniem ciała. 
Znacznie spadła liczba przestępstw go-

spodarczych (500 w 2020 r., a 616 
w 2019 r.), czy nietrzeźwych kierow-
ców (193 w 2020 r., a 230 rok wcze-
śniej). 

Są jednak statystyki, w których za-
notowano niepokojące wzrosty. To kra-
dzieże samochodów, włamania i prze-
stępstwa narkotykowe. Jednak, co 
ważne, zauważalny jest także wzrost 
skuteczności stróżów prawa. Na przy-
kład w dziedzinie przestępstw krymi-
nalnych wyniósł on blisko 5 procent. 

Co bardzo istotne, bezpieczniej 
jest na drogach Powiatu Inowrocław-
skiego. W ubiegłym roku policja zano-

towała spadek łącznej liczby zdarzeń 
drogowych aż o ponad 400! 

- Nie na wszystkie aspekty bezpie-
czeństwa mamy wpływ jako Powiat 
Inowrocławski, ale bardzo cieszą mnie 
informacje dotyczące bezpieczeństwa 
na drogach. Od ponad dwóch lat pro-
wadzimy intensywne działania 
na rzecz poprawy tego stanu i już wi-
dać efekty. Matematyka nie kłamie. 
Wprowadzone przez nas nowatorskie 
rozwiązania sprawdzają się – mówi 
starosta Wiesława Pawłowska. 

Dzięki „stopom” zamontowanym 
na dotąd feralnym skrzyżowaniu 
na inowrocławskim Rąbinie, znacznie 
spadła liczba kolizji. Zlikwidowano 
również tzw. pinezki w ciągu ul. Pilec-
kiego. Wreszcie kilka miesięcy temu 
powstało rondo turbinowe, które 
chwalą wszyscy kierowcy za funkcjo-
nalność i poprawę bezpieczeństwa. 

- Nie ustajemy w dalszych działa-
niach. Mamy nowe pomysły, które 
sprawią, że w Powiecie Inowrocław-
skim będzie jeszcze bezpieczniej – de-
klaruje Wiesława Pawłowska. 

Według policyjnych statystyk, 
najmniej bezpiecznym dniem tygo-
dnia jest piątek, bo zanotowano wtedy 

15 wypadków i 336 kolizji. Niewiele le-
piej bywa jednak w czwartki (11 i 324). 

Jeśli chodzi o przyczyny wypad-
ków, to najczęściej dochodzi do nich 
z winy kierującego. Na 69 ubiegłorocz-
nych wypadków, winnymi kierowców 
uznano 60-krotnie, w tym 20 razy z po-

wodu nieustąpienia pierwszeństwa 
przejazdu, a 17 – ze względu na zbyt 
dużą prędkość. Stróże prawa starają się 
jednak dyscyplinować co bardziej nie-
sfornych kierowców mandatami. 
W ubiegłym roku nałożono ich  
394 na łączną kwotę blisko 47 tys. zł.
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Mniej przestępstw, zwłaszcza tych od-
czuwalnych społecznie - to wniosek pły-
nący z raportu policji, która podsumo-
wała ubiegły rok w Powiecie Inowro-
cławskim. Lepiej jest też na drogach. To 
wieści krzepiące, choć w niektórych 
aspektach wciąż jest wiele do poprawy.
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Zbyt duża prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. 
Dlatego policjanci starają się utemperować kierowców
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•  części do maszyn 
rolniczych

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

sob. 8.00-12.00

,

OFERUJEMY :
NASIONA KUKURYDZY
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hanna.szoszorowska@polskapress.pl

REKLAMA 0010111525

Zalega Ci makulatura? 
FIRMA Eco Matys 

ul. Marcinkowskiego 131 
88-100 Inowrocław 

nieodpłatnie odbierze makulaturę 
od osób � zycznych i � rm 

pon. - pt. 8.00-16.00 po uzgodnieniu 

[ 518-16-99-18

REKLAMA 0010110638

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW
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W tym roku odbyła się XIII 
edycja konkursu Mistrz Pro-
mocji Czytelnictwa organizo-
wanego przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich.  

Głównym zadaniem konkursu 
jest popularyzacja działań bi-
bliotek na rzecz upowszechnia-
nia czytelnictwa.  

Organizatorzy konkursu 
zwrócili uwagę, że Biblioteki 
i Bibliotekarze stanęli przed no-
wymi wyzwaniami, dostoso-
wując się do okoliczności i po-
dejmując różnorodne działa-
nia, tak, aby zaspokoić oczeki-
wania i potrzeby czytelników 
i użytkowników w każdym 
wieku.  

Bibliotekarze sprostali tym 
oczekiwaniom. Działania po-

dejmowane przez biblioteki 
w tym trudnym okresie cecho-
wała różnorodność, innowacyj-
ność rozwiązań, kreatywność, 
ogromny zasięg oraz szerokie 
spektrum form zaoferowanych 
użytkownikom. 

Jury konkursu przyznało 
Bibliotece Miejskiej im. Jana 
Kasprowicza II miejsce za do-
konania na rzecz upowszech-
nienia czytelnictwa w roku 
2020. W tej edycji szczególnie 
wysoko oceniano internetową 
ofertę bibliotek. Warto wspo-
mnieć, że w ubiegłym roku ino-
wrocławska książnica realizo-
wała szereg projektów, na które 
pozyskała środki pozabudże-
towe, które z powodu pande-
mii w większości odbywały się 
online.

Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska i Przewod-
niczący Rady Powiatu Ino-
wrocławskiego Marek 
Mieszko Gerus złożyli kwiaty 
pod Dębem Pamięci Katyń-
skiej oraz głazem upamięt-
niającym Katyńczyków, 
przy kościele garnizonowym 
w Inowrocławiu. 

Uroczystość odbyła się we wto-
rek, w Dniu Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. 

Zbrodnia katyńska została 
kwalifikowana jako zbrodnia 
wojenna, zbrodnia przeciwko 

ludzkości, zbrodnia przeciwko 
pokojowi, zbrodnia komuni-
styczna i zbrodnia ludobójstwa, 
popełniona przez NKWD przez 
rozstrzelanie wiosną 1940 roku 
co najmniej 21 768 obywateli 
Polski, w tym ponad 10 tys. ofi-
cerów Wojska Polskiego i Poli-
cji Państwowej. 

Egzekucji ofiar, uznanych 
za „wrogów władzy sowiec-
kiej”, dokonywano przez strzał 
w tył głowy z broni krótkiej. 

Ofiarami zbrodni byli  
żołnierze, częściowo pocho-
dzący z rezerwy (naukowcy, 
lekarze, inżynierowie, praw-

nicy, nauczyciele, urzędnicy 
państwowi, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele wolnych za-
wodów), którzy po agresji 
ZSRR na Polskę, zostali po 17 
września 1939 roku w różnych 
okolicznościach rozbrojeni 
i zatrzymani przez Armię 
Czerwoną. 

Poza tym wśród ofiar było 
przeszło 7 tys. osób cywilnych, 
policjantów i oficerów bez sta-
tusu jeńca, osadzonych w wię-
zieniach na terenie okupowa-
nych przez ZSRR Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Złożyli Kwiaty pod  
Dębem Katyńskim

FO
T.

 S
TA

RO
RS

TW
O

 P
O

W
IA

TO
W

E

Drugie miejsce  
Biblioteki Miejskiej

SUKCES MARTY 

Marta Mrówczyńska, uczennica 
klasy II g o profilu matema-

tyczno-fizyczno-informatycz-
nym I LO w Inowrocławiu, zo-

stała laureatką trzeciego miejsca 
XX Kujawsko-Pomorskich Za-
wodów Matematycznych im. 

Mariana Rejewskiego organizo-
wanych przez I LO w Bydgosz-
czy. Biorą w nich udział ucznio-
wie z najlepszych szkół w regio-
nie oraz z I LO w Koszalinie. Za-

wody są dwustopniowe. Etap eli-
minacyjny odbywa się w macie-
rzystych szkołach uczestników. 
Komisja zawodów kwalifikuje 

najlepszych uczniów do finałów, 
które w ze względu na pandemię 
- odbyły się nie jak zwykle w auli 
I LO w Bydgoszczy, tylko w trybie 
online. Opiekunem merytorycz-

nym Marty jest Anna Kulpa. 
 

FILIP W FINALE OLIMPIADY 
Uczeń Zespołu Szkół Budowla-

nych w Inowrocławiu Filip Czer-
wiński, który uczy się w zawo-
dzie technik budownictwa, za-
kwalifikował się po dwóch eta-
pach do finału VIII edycji Olim-
piady Budowlanej i znalazł się 
wśród 60 najlepszych uczniów 
ze szkół budowanych w Polsce. 
Organizatorem olimpiady jest 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła 
Logistyki i Transportu we Wro-
cławiu. Laureaci trzech pierw-
szych miejsc uzyskają indeks 

na uczelnię, a finaliści cenne na-
grody ufundowane przez znane 

na polskim rynku firmy. 
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Uczennice Zespołu Szkół Budow-
lanych w Inowrocławiu wezmą 
udział w ogólnopolskim progra-
mie edukacyjno-ekologicznym 
dla szkół ponadpodstawowych 
pod nazwą „EKO-czynni”. 

Celem konkursu jest stworze-
nie autorskiego projektu ekolo-
gicznego, który mógłby przy-
służyć się środowisku, zmienić 
je na lepsze oraz poszerzyć wie-
dzę młodych ludzi z zakresu 
działań ekologicznych. 

Projekt, nad którym pra-
cują uczennice „Budowlanki” 
z klas II c (Paulina Ciesielska) i II 
d (Natalia Polewska, Wiktoria 

Łasak, Nikoletta Lewandowska 
i Zuzanna Łagocka), kształcące 
się w zawodach: technik archi-
tektury krajobrazu i technik bu-
downictwa, będzie dotyczył 
nie tylko sfery ekologicznej, ale 
również edukacyjnej, społecz-
nej i rekreacyjno-wypoczynko-
wej. Będzie nawiązywał 
do charakteru naszego po-
wiatu, wprowadzając w jego 
przestrzeń ekologiczną nutę. 

Działania tego typu są do-
skonałą formą rozwijania zain-
teresowań młodzieży, jej inte-
gracji oraz pracy zespołowej, co 
w dobie pandemii stanowi 
ogromne wyzwanie.

Eko-czynni w „Budowlance”
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Na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Marcinkowskiego w Ino-
wrocławiu zostaną wybudo-
wane nowe alejki. Miasto ogło-
siło przetarg na realizację tego 
zadania. powstanie ponad 300 
metrów nowej nawierzchni. 

Obecnie nawierzchnia bi-
tumiczna drogi dojazdowej 
do kaplicy jest w złym stanie, 
a pozostałe alejki to drogi grun-
towe. Zostaną zastąpione ścież-
kami z kostki brukowej. Ponadto 
firma wyłoniona w przetargu 
wykona i zamontuje wiatę, która 
pomieści kontenery na odpady.FO
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Wybudują alejki na cmentarzu

Pogoda sprzyja powiatowym 
drogowcom. Pracownicy Za-
rządu Dróg Powiatowych na-
prawiają trakty w całym rejo-
nie, korzystając ze sprzyjającej 
aury. 

Na drogach Kruszwica - Wło-
stowo i Łagiewniki - Rzepowo 
trwają m.in. remonty poboczy, 
które uzupełniane są kruszy-
wem. W Tarkowie Górnym 
ekipy zajmują się wycinką 
drzew zgodnie z decyzjami wy-
danymi przez Wójta Gminy 
Złotniki Kujawskie. 

W ramach porozumienia 
z Gminą Gniewkowo powstaje 
nowy chodnik w miejscowości 
Ostrowo. Drogowcy powiatowi 
sprzątają też aktualnie pasy 

drogowe w Inowrocławiu. 
Czyszczone są również urzą-
dzenia kanalizacji deszczowej 
i odwadniającej na terenie ca-
łego powiatu. 
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Wiosenne prace na drogach
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Pierwsza z nich rozgrywa 
się na przełomie XIII 
i XIV wieku. Jej ślad 
pojawia się ponownie 
w listopadzie 1947 roku 
przy kopaniu borowiny 
dla inowrocławskiego 
uzdrowiska. Rycerz 
z koniem i mieczem 
znalazł ostatnie 
miejsce spoczynku 
w nadnoteckich 
mokradłach…

Nie opowiemy jej do koń-
ca, bo brakuje ludzi, którzy 
mogliby pokierować w  od-
powiednie miejsce. Pozostał 
jednoręczny miecz. Ekspo-
nowany jest na wystawie 
muzealnej obok wizerunku 

królowej, której mógł słu-
żyć.

Druga historia przenosi 
nas z  muzealnego maga-

zynu nad piękne Jezioro 
Wolskie na Pałukach. W la-
tach 70. ubiegłego stulecia 
ekspedycja archeologiczna 

wydobyła z  toni dwa XIII-
-wieczne miecze.

Nie wynurzyły się 
z  wody niczym Excalibur. 
Spoczywały na głębokości 
3 metrów, w  mule pośród 
innego uzbrojenia i  resz-
tek kamiennej wieży. Wy-
dobywano je ostrożnie, by 
osłabiony korozją metal 
nie rozsypał się w  dło-
niach. 

Ich powierzchnia nie jest 
już gładka i  lśniąca. Czas 
wywarł swoje piętno uwi-
daczniając warstwy metalu, 
z  których zostały skute. Są 
przez to nie mniej cenne niż 
za czasów swojej świetno-
ści, gdy miecz był najdroż-
szą bronią i  nie każdemu 
przysługiwał. Jest to jednak 
zupełnie inna wartość – na-
ukowa.

To pytanie nurtuje 
zapewne już od miesię-
cy uczniów kończących 
szkoły podstawowe.

Placówki w  Powiecie Ino-
wrocławskim dysponują sze-
roką ofertą, do zapoznania się 
z  którą zapraszamy na spe-
cjalnie utworzonej zakładce.

Znajdziecie ją na stronie 
internetowej www.inowroc-
law.powiat.pl. Zaprezento-
waliśmy w jednym miejscu 
ofertę wszystkich placówek 
działających na terenie Po-
wiatu Inowrocławskiego.

Podajemy również kom-
plet namiarów kontakto-
wych. Można dzwonić, 
e-mailować, wejść na stro-
nę… Zapewniamy, że wszy-
scy nauczyciele i  pracow-
nicy szkół postarają się 
udzielić wyczerpujących od-
powiedzi na każde pytanie. 

Na zakładce można także 
znaleźć specjalne wydaw-
nictwo - Gazetę Edukacyj-
ną, w  której zamieszczone 
są najważniejsze informacje 
o  szkołach, planowanych 
kierunkach oraz dane kon-
taktowe. Można ją pobrać 
na swój komputer.

90 zabytków na 90-lecie

Trzy nagie miecze i dwie  
nieopowiedziane historie

Którą szkołę wybrać?

III Liceum Ogólnokształcące  
im. Królowej Jadwigi  w Inowrocławiu

Siłą inowrocławskiej 
„Królówki” są głosy i opi-
nie osób w niej uczących 
się, będących jej absol-
wentami, również osób  
w niej pracujących. Po-
wodem ogromnej popu-
larności tego liceum jest  
dbałość o niepowtarzalność 
zarówno całej społeczności 
szkolnej, jak i rozkwitają-
cych tu indywidualności.

To miejsce dobrej ener-
gii - poczuł ją każdy, kto 
przespacerował się kie-
dykolwiek przestronnymi 
i wypełnionymi ciekawymi 
ludźmi korytarzami pięk-
nego gmachu szkoły.

III Liceum Ogólnokształ-
cące im. Królowej Jadwi-
gi znakomicie zarysowuje 
przed młodzieżą ścieżki 
przyszłości, dbając jedno-
cześnie nie tylko o wysoki 
poziom edukacji, ale także 
o – jakże ważną dla młodego 
człowieka – atmosferę przy-
jaźni. 

Szkoła wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom przy-
szłych licealistów (a później 
studentów, ludzi pasji, ludzi 
uśmiechniętych) proponu-
jąc ciekawe kierunki. 

Kierunki kształcenia  
w roku szkolnym  
2021/2022

•	 klasa a – humanistycz-
na. Rozszerzenia: język 
polski, historia, język 
angielski.

•	 klasa b – lingwistycz-
na. Rozszerzenia: język 
angielski, geografia, język 
polski / drugi język obcy.

•	 klasa c – społeczna. 
Rozszerzenia: geografia, 
wiedza o społeczeństwie, 

język polski / język angiel-
ski.

•	 klasa d – ogólna z moż-
liwością realizacji jednej 
z dwóch ścieżek.  
Rozszerzenia: biologia, 
informatyka, chemia,  
matematyka, język an-
gielski.

KontaKt:
tel. 52 357 54 07
e-mail:  
sekretariat3lo@krolowka.com
strona: www.krolowka.com

Zespół Szkół  
im. Jana Pawła II w Kościelcu

To szkoła z 75-letnią hi-
storią. Łączy tradycję z no-
woczesnością, dynamizm 
z rozwojem. Jej kadra pe-
dagogiczna pragnie dzielić 
się z uczniami pasją, wiedzą 
i mądrością. 

Szkoła posiada swój 
niepowtarzalny klimat 
i atmosferę, a każdy dzień 
spędzony w jej murach 
przynosi wymierne korzy-
ści w postaci rozwoju oso-
bistego. 

- Naszym uczniom prze-
kazujemy wiedzę z przed-
miotów ogólnokształcących, 
kształcimy ich w zakresie 
przedmiotów zawodowych, 
a ponadto realizujemy pro-
jekty unijne dające szan-
se zdobycia dodatkowych 
kwalifikacji i bezpłatnych 
uprawnień – informują na-
uczyciele placówki w Ko-
ścielcu.

Szkoła zapewnia uczniom 
pomoc pedagoga i doradcy 
zawodowego, a w razie po-
trzeby realizuje nauczanie 
indywidualne.
•	 technikum mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 
- w zależności od zainte-
resowań można wybrać 

specjalność: odnawialne 
źródła energii oraz rolnic-
two precyzyjne. 

•	 technikum rolnicze 
- przygotuje do prowa-
dzenia gospodarstwa lub 
firmy z zakresu usług dla 
rolnictwa i branż około-
rolniczych. 

•	 technikum żywienia 
i usług gastronomicz-
nych - w zależności  
od zainteresowań można 
wybrać specjalność:   
trener personalny  
do spraw żywienia oraz 
slow food.

•	 Liceum ogólnokształ-
cące o profilu sporto-
wo-obronnym (oddział 
przygotowania wojskowe-
go) - podstawy musztry, 
strzelania, szkolenia tak-
tycznego i poligonowego. 
Nauka różnych technik 
samoobrony i sztuk walki, 
pokonywania przeszkód 
terenowych czy ratow-
nictwa. 

KontaKt:
tel. 52 351 11 30
e-mail: zsp@koscielec.pl
strona: www.koscielec.pl

Fot. NADESŁANE

Fot. NADESŁANE

Fot. MUZEUM IM. JANA KASPRoWICZA
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gmina inowrocław www.gminainowroclaw.eu

Marlena Hosa

31 stycznia 2021 r. dyrek-
tor Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Olimpij-
czyków w Górze Anna 
Kowalska obchodziła 
jubileusz 40-lecia pracy 
zawodowej, a 9 kwietnia 
2021 r. dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Rodu 
Piastów w Tupadłach 
Andrzej Bogdanowicz ob-
chodził jubileusz 35-lecia 
pracy zawodowej.

Z  tej okazji Wójt Gminy 
Inowrocław Tadeusz Kac-
przak złożył dyrektorom 
serdeczne gratulacje oraz 
życzenia dalszych sukcesów 
zawodowych, wytrwałości 
w realizacji zamierzeń, zdro-
wia i  wszelkiej pomyślności 
w  życiu osobistym i tego,  
by świętowany Jubileusz stał 
się powodem do zadowole-
nia, jak również bodźcem do 
dalszego działania.

Do życzeń dołączyła się 
dyrektor Centrum Usług 
Oświatowych Gminy Ino-
wrocław Małgorzata Mako-
wiecka.

Już od 1 kwietnia 2021 r. 
Główny Urząd Statystycz-
ny przeprowadza Naro-
dowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021.

Prosimy pamiętać o  tym, 
że udział w  spisie to Pań-
stwa obowiązek wynikają-
cy z ustawy o narodowym 
spisie powszechnym ludno-
ści i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowym sposo-
bem przekazania danych 
w  spisie jest samospis in-
ternetowy przeprowadzany 
za pośrednictwem aplika-
cji spisowej dostępnej na 
stronie Głównego Urzędu 
Statystycznego: spis.gov.pl.  
W  przypadku braku do-
stępu do Internetu będzie 
można spisać się przez te-
lefon, dzwoniąc na infolinię 
spisową 22 279 99 99 lub 
korzystając z  punktu spi-
sowego w  Urzędzie Gminy 
Inowrocław, ul. Królowej 
Jadwigi 43, 88-100 Inowro-
cław. Uwaga: jeżeli chcą 
Państwo skorzystać z punk-
tu spisowego w Urzędzie, 
to prosimy o wcześniejszy 
kontakt z Gminnym Biu-
rem Spisowym pod nume-
rem telefonu 791-035-358, 
w celu umówienia wizyty.

W  przypadku osób nie-
mogących dopełnić obo-
wiązku samospisu, dane 
będą zbierane przez rach-
mistrzów w  drodze wy-
wiadu telefonicznego (od 4 
maja br.) lub bezpośrednie-
go. Realizacja wywiadów 
bezpośrednich będzie uza-
leżniona od sytuacji epide-
micznej w kraju.

Obowiązkiem spisowym 
są objęte: 

a) osoby fizyczne stale za-
mieszkałe i czasowo prze-
bywające w mieszkaniach, 
budynkach i innych zamiesz-
kanych pomieszczeniach 
niebędących mieszkaniami; 

b) osoby fizyczne niema-
jące miejsca zamieszkania; 

c) mieszkania, budynki, 
obiekty zbiorowego zakwa-
terowania oraz zamieszkane 
pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.

Wszystkie pozyskane 
w  czasie spisu dane podle-
gają bezwzględnej ochronie 
na zasadach określonych 
w  art. 10 ustawy z  dnia  
29 czerwca 1995 r. o  staty-
styce publicznej.

W przypadku dodatko-
wych pytań prosimy o kon-
takt z Urzędem Statystycz-
nym w Bydgoszczy (tel. 
539-671-457).

Na niedawno opubliko-
wanym na kanale YouTu-
be Gminy Inowrocław 
wielkanocnym teledysku 
Kłopocian można do-
strzec nowość w instru-
mentarium folklorystycz-
nego zespołu.

Pomysł na lekką zmianę 
brzmienia – mówi Aga-
ta Marciszewska, grająca 
na nowym instrumencie 
– zrodził się przypadkiem 
w  podróży. Na jednym 
z  festiwali zobaczyliśmy 
wielkopolskie basy. Zauro-
czeni tym instrumentem 
chcieliśmy ubogacić nasz 
skład o  jego brzmienie. 
Niestety, szybko okazało 
się, że na Kujawach go nie 
wykorzystywano. Jednak 
Kłopocianie nie poddają się 
w obliczu kłopotów. Zaczę-
liśmy przekopywać źródła 
literackie. Tam trafiliśmy na 
wzmiankę Oskara Kolberga, 
prezentującego instrument, 

którego dźwięki nie zawsze 
ściśle stosują się do naka-
zanej im tonacji. Była to 
maryna. Później poszło już 
gładko – analiza zasobów 
szydłowieckiego Muzeum 
Instrumentów Ludowych, 
konsultacje etnograficzne 
w  muzeum w  Toruniu, 
badania i  obmiary w  Sza-
motułach, poszukiwanie 
sponsorów i  rekonstruk-
torów… W  Bydgoszczy 

znaleźliśmy niezwykle za-
angażowanych lutników: 
Zygmunta Nawrockiego 
i  Piotra Szczepaniaka, 
i  tak naprawdę to dzięki 
ich ciężkiej pracy możemy 
cieszyć się niezwykłym in-
strumentem. Mamy mary-
nę, chyba jedyną na Kuja-
wach. Czy instrument to 
wierna kopia? W  zasadzie 
trudno to stwierdzić jed-
noznacznie. W  zbiorach 
Muzeum Etnograficznego 
w  Toruniu nie zachował 
się żaden egzemplarz ma-
ryny. O  tym, że była i  jak 
na niej grano wiemy wła-
ściwie tylko ze wzmianek 
u  Kolberga. Pierwotnie in-
strument ten posiadał dwie 
struny, jednak – jak należy 
się spodziewać – wraz ze 
zmianami estetycznymi, 
charakterystycznymi dla 
muzyki różnych epok, strun 
mogło przybywać. Dowodzi 
tego choćby trzystrunowa 
maryna szamotulska, chęt-
nie wykorzystywana przez 
naszych wielkopolskich 

sąsiadów. Nasz instrument 
postanowiliśmy również 
wyposażyć w  trzy struny, 
gdyż daje to większe moż-
liwości muzyczne. Będzie-
my się jednak starali, aby 
z  czasem odtworzyć pier-
wotny styl gry, tj. wodzenie 
(kołysanie) instrumentem 
po nieruchomo utrzymy-
wanym smyczku.

Marynę można będzie 
usłyszeć i  zobaczyć w  cy-
klu teledysków, wspomnia-
nym wielkanocnym oraz 
w kolejnych tworzonych 
na okoliczność obrzędów 
chrztu, sobótki i  dożynek. 
Pomysł na serię filmów 
z  maryną w  roli głównej 
(pod wspólnym tytułem 
„Czy maryna to dziewczy-
na, czyli kujawskie klima-
ty”) realizowany jest dzięki 
uznaniu gminnej komisji 
konkursowej przyznającej 
dofinansowanie na reali-
zację zadań publicznych 
w  zakresie kultury, sztu-
ki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego.

Odchodzą z tego 
świata nasi krewni 
i znajomi. Trudno, tak 
jest urządzony. Niestety, 
szalejąca wciąż pandemia 
nie tylko niemal lawinowo 
pozbawia nas bliskich 
i znajomych nam osób, 
ale także odbiera 
możliwości tradycyjnego 
opłakania i pożegnania 
odchodzących na „drugą 
stronę”.  

Tak niedawno żegnaliśmy 
cudowną koleżankę, pełną 
zapału, energii i  życzliwo-
ści Jadzię Cell, a  tu wirus 
zabrał nam kolejną senior-
kę, Panią Zosię Pietrzak, 
nietuzinkową, aktywną 
osobę, pełną energii i  we-
rwy oraz  niezapomnianą 
odtwórczynię kabareto-
wych ról. 

Części z  nas udało się 
jeszcze wziąć udział w  po-
grzebie Pani Jadzi, ale sze-
rzący się coraz bardziej 
wirus sprawia, że oprócz 

obostrzeń prawnych ogra-
niczających udział osób 
w  obrzędach pogrzebo-
wych, także strach oto-
czył już nas i  nasze ro-
dziny swoim płaszczem, 
i  zamiast gromadzić nas 
przy trumnie zmarłej, każe 
przeżywać smutek związa-
ny z  odejściem naszej Pani 
Zosi w zaciszu domowym. 

Tą drogą jednak chcemy 
pożegnać naszą koleżankę, 
a  jej rodzinie złożyć wyra-
zy głębokiego współczu-
cia i  przekazać, że Wasza 

mama, babcia, ciocia i pra-
babcia na zawsze zostanie 
w naszej pamięci.

Seniorzy „Łojewianie”

Jubileuszowe gratulacje

Narodowy Spis Powszechny Maryna w Kłopocie

Żegnamy Panią, Pani Zosiu

fot.  IZabela MIerZejewSKa

fot.  NaDeSŁaNe

fot.  MarleNa HoSa 

fot.  NaDeSŁaNe



05PIĄTEK, 16 KWIETNIA 2021 
EXPRESS BYDGOSKI4  11 stycznia 2019  www.inowroclaw.naszemiasto.pl5www.inowroclaw.naszemiasto.pl 16 kwietnia 2021

www.gniewkowo.com.pl  gmina gniewkowo

Dzięki staraniom 
Burmistrza Gniewkowa 
Adama Straszyńskiego 
w mieście uruchomiony 
został punkt pobrań 
wymazów.

W  budynku Branżowej 
Szkoły I  stopnia przy ulicy 
Powstańców Wielkopolskich 
5 rozpoczął funkcjonowa-
nie punkt pobrań wymazów 
w  kierunku SARS-CoV-2. 
Obsługiwany jest przez Cito 
Test z  Janikowa i  funkcjo-
nuje w  systemie Drive&Th-
ru, a  wjazd samochodem 
możliwy jest od ulicy Po-
wstańców. Wymazu doko-
nać można przez siedem dni 
w  tygodniu, od poniedział-
ku do piątku w  godzinach 
9:00-15:00, w  soboty od 
9:00 do 13:00, a w niedzie-
le od 10:00 do 12:00.

Badaniu mogą poddać 
się m.in. osoby posiadające 

zlecenie wystawione przez 
lekarza POZ, lekarza lub fel-
czera udzielającego świad-
czeń w  ramach nocnej 
i  świątecznej opieki zdro-
wotnej, lekarza pracującego 
w  hospicjum lub zakładzie 
opiekuńc zo -lec znic zym 
oraz posiadające zlecenie 
wystawione przez inspekcję 
sanitarną.

Możliwe jest także wy-
konanie testu w  celach 
prywatnych, a  jego cena 
wynosi 410 zł. Dla osób wy-
jeżdżających za granicę wy-
niki testu przetłumaczone 
zostaną na język obcy.

Punkt wymazowy zwięk-
szył bezpieczeństwo miesz-
kańców Gniewkowa oraz 
okolicznych miejscowości, 
którzy test na koronawiru-
sa mogą wykonać bez ko-
nieczności dojazdu do od-
ległych miast, ograniczając 
przy tym kontakt z  innymi 
osobami oraz oszczędzając 
czas.

W Gniewkowie powstał  
punkt pobrań wymazów

fot. NADESŁANE

GMINA KRUSZWICA www.gminakruszwica.pl

Umowy na przebudowę 
trzech dróg gminnych podpisane

W ubiegłym roku Gmina 
Kruszwica otrzymała 
wsparcie z Rządowego 
Funduszu przeciw-
działania COVID-19 
dla jednostek samo-
rządu terytorialnego. 
W pierwszej edycji 
nasza gmina otrzymała 
ok. 1,5 mln zł. 

W bieżącym roku w ra-
mach ww. środków zreali-
zowane zostaną następu-
jące zadania:
• „Przebudowa drogi 

gminnej w  miejsco-
wości Przedbojewice 
od km 0+000 do km 
0+778” – wartość robót 
budowlanych wynosi 
1  114  462,95 zł, nato-
miast wartość dofinan-
sowania to 526  116,00 
zł. Zadanie obejmuje 
m.in. wykonanie robót 
rozbiórkowych i  ziem-
nych, budowę odcinka 
kanalizacji deszczowej 

oraz budowę rowów 
drogowych, wykonanie 
warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni jezdni, opa-
ski oraz zjazdów, wyko-
nanie połączenia z  dro-
gą wojewódzką nr 412, 
wykonanie elementów 
oznakowania poziomego 
i pionowego. Wykonaw-
cą zostało Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usłu-
gowe TRANS-POM Piotr 
Pomagier.

• „Przebudowa drogi 
gminnej w  miejscowo-
ści Witowiczki” – war-
tość robót budowlanych 
wynosi 355  891,07 zł, 
a wartość dofinansowa-
nia to 100% wartości za-
dania. Zadanie obejmuje 
m.in. wykonanie robót 
rozbiórkowych i  ziem-
nych, wycinkę drzew 
i  krzewów kolidujących 
z  inwestycją, wykona-
nie warstw konstrukcyj-
nych nawierzchni jezdni 
oraz zjazdów, budowę 
elementów odwodnie-

nia, wykonanie humu-
sowania terenu wraz 
z obsianiem trawą. Wy-
konawcą zostało Przed-
siębiorstwo Handlowo – 
Usługowe TRANSP-POM 
Piotr Pomagier

• „Przebudowa drogi 
gminnej w  miejscowo-
ści Sukowy” – wartość 
robót budowlanych 
wynosi 454  849,44 zł, 
a wartość dofinansowa-
nia to 100% wartości za-
dania. Zadanie obejmuje 
m.in. wykonanie robót 
rozbiórkowych i  ziem-
nych, wycinkę drzew 
i  krzewów kolidujących 
z  inwestycją, wykona-
nie warstw konstrukcyj-
nych nawierzchni jezdni 
oraz zjazdów, wykona-
nie pobocza, wykonanie 
zmian w  stałej organi-
zacji ruchu drogowego 
– oznakowania poziome 
i  pionowe. Wykonaw-
cą została firma Michał 
Szewczyk PRDI UNI-
DROMEX

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
ogłosiła 31 marca br. po-
stępowanie przetargowe 
na budowę ronda w Ko-
bylnikach. Na realizację 
tego zadania zagwaranto-
wano ponad 8 mln zł.

Jest to jedna z  bardziej 
oczekiwanych inwestycji 
w  Gminie Kruszwica, w  ra-
mach której powstanie rondo 
oraz chodniki wzdłuż drogi 
krajowej nr 62, oświetlenie 
drogowe oraz zatoki autobu-
sowe. Zlikwidowane zostanie 
bardzo niebezpieczne skrzy-
żowanie, co poprawi bezpie-
czeństwo ruchu drogowego 
w miejscu połączenia wspo-
mnianych wcześniej dróg.

Cieszymy się z  tego, że 
uwzględniono wieloletnie 
starania kruszwickiego sa-
morządu o  realizację tej 
inwestycji. Dziękuję Panu 
Wojewodzie Kujawsko-
-Pomorskiemu Mikołajowi 
Bogdanowiczowi za wspar-

cie przy zabezpieczeniu 
środków rządowych na ten 
cel - powiedział Burmistrz 
Kruszwicy Dariusz Witczak.

Dzięki tej inwestycji 
usprawni się komunikacja 

między Kruszwicą a Strzel-
nem i  Inowrocławiem, jak 
i  okolicznymi miejscowo-
ściami. Inwestorem jest Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad.

Ogłoszono przetarg na budowę ronda 
w Kobylnikach
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www.rojewo.pl  GMINA ROJEWO

Z tej wyjątkowej okazji 
w dniu 1 kwietnia 2021 r. 
Wójt Gminy Rojewo – 
Rafał Żurowski wraz 
z Kierownikiem Samo-
rządowego Zespołu 
Oświaty i Kultury w Ro-
jewie – Bartłomiejem 
Zielińskim udali się do 
niego w odwiedziny. 

Mateusz wraz z  gratula-
cjami za osiągnięty sukces 
otrzymał od Wójta Gmi-
ny oraz Kierownika Szoik 
listy gratulacyjne i  upo-
minki. Wyrazy uznania 
przekazano również dum-
nym rodzicom Mateusza 
– Pani Teresie i  Panu Pio-
trowi – wręczając listy gra-
tulacyjne.

Kuratoryjne konkursy 
przedmiotowe, to jedne 
z  najbardziej prestiżo-
wych sprawdzianów wie-
dzy, w  jakich mogą star-
tować uczniowie szkół 

podstawowych. Udział 
w  nich wymaga niezwy-
kłego zaangażowania 
oraz  wielu godzin pracy. 
Mateusz, dzięki swojej 
pasji zdobywania wiedzy 
wspaniale poradził sobie 
ze wszystkimi skompliko-
wanymi zadaniami i  uzy-
skał w  konkursie 100% 
punktów! 

Z  sukcesu swojego 
ucznia cieszy się również 
jego nauczyciel fizyki - 
p. Robert Łakomiec, który 
skrupulatnie przygotowy-
wał Mateusza do konkur-
su. 

Serdecznie gratulujemy 
Mateuszowi dotychczaso-
wych osiągnięć i życzymy 
kolejnych sukcesów!

Mateusz Fatz z tytułem laureata 
konkursu kuratoryjnego z � zyki!

Budynek Szkoły Podstawowej w Rojewie

W piątek, 9 kwietnia 2021 r. 
o godz. 12:00 upłynął 
termin składania ofert na 
kompleksową moderniza-
cję energetyczną budyn-
ku Szkoły Podstawowej 
w Rojewie. Oferty złożyły 
następujące firmy:

1. Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Usługowe BUD-POL 
Mariusz Sulecki. Oferta ce-
nowa: 2 948 000,00 zł.
2. Przedsiębiorstwo Bu-
d o w l a n o – M o n t a ż o w e 
„BUDMONT” Jarosław 
Zieliński. Oferta cenowa: 
2 769 315,41 zł.
3. RenCraft sp. z o.o. Oferta 
cenowa: 2 975 517,60 zł.
4. konsorcjum firm: lider: 
PPHU EVENTUS Arkadiusz 
Kalinski; członek: Wielo-
branżowa firma „AWPO” 
s.c. P. Lewandowski, A. 
Wudziński. Oferta cenowa: 
2 985 050,10 zł.
5. Przedsiębiorstwo Han-
dlowo Usługowe „MEGA” 
sp. z  o.o. Oferta cenowa: 
2 765 095,97 zł.

Czas realizacji zadania 
przewiduje się do dnia 30 
listopada 2021 r. W  ramach 
inwestycji zostaną wyko-
nane roboty budowlane, 
mające przyczynić się do 
zwiększenia efektywności 
energetycznej budynku. 
Przedsięwzięcie polegać bę-
dzie na głębokiej termomo-
dernizacji, w  ramach której 
wykonane zostanie ocieple-
nie obiektu, wymiana po-
krycia dachu, okien, drzwi 
zewnętrznych, wymiana 
oświetlenia na energoosz-
czędne wraz z  instalacją, 
przebudowa systemów 
grzewczych (z  wymianą 
źródła ciepła na niskoemi-

syjne) oraz instalacja paneli 
fotowoltaicznych. Na wyko-
nanie przedsięwzięcia Gmi-
na Rojewo pozyskała dofi-
nansowanie ze środków UE 
w  wysokości 2.250.000,00 
zł oraz z  Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 500.000,00 zł.

Kolejne inwestycje pla-
nowane na ten rok to bu-
dowa boiska sportowego 
o  nawierzchni trawiastej 
w  Rojewicach (całkowita 
powierzchnia płyty boiska 
– 2. 152,50 m2), budowa ka-
nalizacji wodno-ściekowej 
w centrum Rojewa oraz bu-
dowa pieszo-jezdni w Jezu-
ickiej Strudze.
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Otwarcie ofert na termomodernizację 
budynku szkoły w Rojewie

Wójt Gminy Rojewo z Mateuszem i jego rodziną

gmina dąbrowa biskupia www.dabrowabiskupia.pl

Pod koniec lutego w Sta-
nominie rozpoczęły się 
prace remontowe pod na-
zwą „Termomodernizacja 
budynku świetlicy i OSP 
w miejscowości Stanomin 
gmina Dąbrowa Biskupia 
wraz z instalacją ogniw 
fotowoltaicznych i pompy 
ciepła”, które realizowane 
są w dwóch segmentach: 

Segment 1
- Termomodernizacja bu-

dynku świetlicy i OSP w miej-
scowości Stanomin, gmina 
Dąbrowa Biskupia, wraz 
z instalacją ogniw fotowol-
taicznych i pompy ciepła – 
finansowany z Rządowego 
Programu Inwestycji Lokal-
nych oraz środków własnych.

Segment 2 
- Dostosowanie pomiesz-

czeń na potrzeby funk-
cjonowania klubu senio-
ra realizowany w ramach 
projektu pt. „Utworzenie 
Klubów seniora w gminie 

Janikowo i Dąbrowa Bisku-
pia pn. Centrum Aktywno-
ści Seniora” finansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Całość remontu dotyczy 
wykonania termomoder-
nizacji budynku, instalacji 
ogniw fotowoltaicznych, 
instalacji ogrzewania zasi-
lanego pompą ciepła, do-
stosowania całego obiektu 
na potrzeby osób niepełno-
sprawnych. Dzięki pozyska-
nemu wsparciu budynek 
ten służyć będzie zarówno 
mieszkańcom sołectwa Sta-
nomin, miejscowej jednost-
ce ochotniczej straży pożar-

nej, jak również seniorom 
z terenu naszej gminy, którzy 
właśnie w tym miejscu będą 
mieli możliwość aktywnego 
spędzenia czasu.  

Przypomnijmy, że Gmi-
na Dąbrowa Biskupia pod-
pisała umowę partnerską 
z Fundacją Gospodarczą Pro 
Europa z Torunia na reali-
zację zadania: „Utworzenie 
Klubów seniora w gminie 
Janikowo i Dąbrowa Bisku-
pia pn. „Centrum Aktyw-
ności Seniora” . Liderem 
zadania jest fundacja, która 
pozyskała środki finansowe 
na jego realizację z Regio-
nalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa 
9. Solidarne społeczeństwo 
Działanie 9.3 Rozwój usług 
zdrowotnych i społecznych  
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój 
usług społecznych.

Projekt  dotyczy 35 osób 
niesamodzielnych, senio-
rów z terenu naszej gminy, 
którzy będą mieli możli-
wość uczestniczenia między 
innymi w zajęciach anima-
cyjnych, rękodzielniczych, 
sportowych, kulinarnych, 
jak również wyjazdach do 
kina czy teatru przez okres 
20 miesięcy.

Kolejna inwestycja w naszej gminie
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Informacja
W  związku z  pojawiającymi się informacjami 

o osobach podszywających się pod rachmistrzów spi-
sowych, którzy chodzą i próbują namówić mieszkań-
ców do „spisania się” z ich pomocą informujemy, że 
w  miesiącu kwietniu można dokonać jedynie samo-
spisu za pomocą aplikacji spisowej https://spis.gov.pl 
lub przez telefon, dzwoniąc na Infolinię 22 279 99 99. 
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę dopiero 
od 4 maja 2021 r.
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www.zlotnikikujawskie.pl  gmina złotniki kujawskie

Od 1 kwietnia do 30 
września 2021 GUS prze-
prowadza Narodowy 
Spis Powszechny Ludno-
ści  i Mieszkań 2021. 

Takie wydarzenie zda-
rza się raz na 10 lat, któ-
rego celem jest zebranie 
jak największej informacji 
o  wszystkich mieszkań-
cach Polski, m.in. w  kwe-
stii dotyczącej ilu jest 
Polaków mieszkających 
w Polsce, w jakich miesz-
kaniach mieszkają, czy też 
w  jakich zawodach pracu-
ją. Dzięki takiemu spisowi 
wiemy np., że w Polsce 10 
lat temu w  zawodzie spa-
wacze i  pokrewni praco-
wało 115,7 tys. osób. 

Jaki będzie wynik po 
tegorocznym Spisie Po-
wszechnym Ludności 
i  Mieszkań, tego jeszcze 
nie wiemy, ale z  przyjem-
nością podzielimy się infor-
macją, że nasz mieszkaniec 
Pan Jakub Wojciechowski 
wziął udział w  nagraniu 

dla telewizji TVP3 Byd-
goszcz (nagranie można 
obejrzeć na stronie inter-
netowej TVP3 Bydgoszcz), 
która zgłosiła się do za-
kładu pracy, w  którym to 
właśnie pracownikiem jest 
Pan Jakub Wojciechow-
ski. Celem tego nagrania 
było rozpowszechnienie 
informacji na temat Naro-
dowego Spisu Powszech-
nego Ludności i  Mieszkań 
2021. Pan Jakub jest mło-
dym człowiekiem, który 

z chęcią udzielił wywiadu, 
dzieląc się z  nami swoimi 
pasjami, do których na-
leżą m.in. wyścigi moto-
cyklowe typu supermoto, 
w  których czynnie bierze 
udział, a  także z  wielką 
satysfakcją opowiedział, 
jak wygląda praca spawa-
cza. Zarówno dzięki swo-
jej pracy, jak i  pasji wie, 
że nie ma rzeczy niemoż-
liwych i  jeśli się czegoś 
chce, to dzięki ciężkiej pra-
cy można to osiągnąć. Pan 

Jakub Wojciechowski zdaje 
sobie sprawę, jak ważne są 
informacje przekazywa-
ne do GUS, dzięki którym 
możemy mieć klarowny 
obraz na aktualną sytuację 
w  Polsce, dlatego zachę-
camy każdego mieszkańca 
Gminy Złotniki Kujawskie, 
aby tak samo jak Pan Jakub 
z  chęcią udzielił informa-
cji na swój temat zarówno 
poprzez stronę interneto-
wą spis.gov.pl, jak i  przez 
rozmowę z rachmistrzem. 

Od 1 lipca 2021 r. każdy 
właściciel lub zarządca 
budynku będzie składał 
w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków 
deklarację dotyczącą źró-
deł ciepła i spalania paliw. 

Dla budynków, które już 
istnieją, będzie 12 miesię-
cy licząc od dnia 1 lipca, a 
dla nowo powstałych bu-
dynków będzie to termin 
14-dniowy.

Celem stworzenia central-
nej bazy jest poprawa jako-
ści powietrza - likwidacja 
głównej przyczyny zanie-
czyszczeń powodujących 
smog. CEEB będzie ważnym 
narzędziem wspierającym 
wymianę starych kotłów 
grzewczych, będzie również 
miejscem, gdzie dostępne 
będą informacje na temat 
wszystkich programów fi-
nansowania wymiany pie-
ców. Ponadto dla obywa-
teli zostaną uruchomione 
usługi, które przyczynią się 
do poprawy stanu technicz-

nego budynków w zakresie 
bezpieczeństwa, np. zamó-
wienie przeglądu kominiar-
skiego czy inwentaryzacji 
budynku.

Deklaracja, którą będzie 
trzeba złożyć w formie elek-
tronicznej, czyli przez Inter-
net – jest to najszybszy oraz 
najwygodniejszy sposób albo 
w formie papierowej – wy-
pełniony dokument będzie 
można wysłać listem lub zło-
żyć osobiście we właściwym 
Urzędzie (zgodnie z lokaliza-
cją budynku), będzie zawie-
rała następujące dane:
•	Imię i nazwisko albo na-

zwę właściciela lub za-
rządcy budynku lub lo-
kalu oraz adres miejsca 
zamieszkania lub siedziby;

•	Adres nieruchomości;
•	Informacje o liczbie i rodza-

ju eksploatowanych w ob-
rębie nieruchomości źródeł 
ciepła lub źródeł spalania 
paliw oraz o ich przezna-
czeniu i wykorzystywanych 
w nich paliwach;

•	Numer telefonu właściciela 
lub zarządcy (opcjonalnie);

•	  Adres e-mail (opcjonalnie).

Policzmy się dla PolskiCentralna Ewidencja  
Emisyjności Budynków

REKLAMA 0010103048

* 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 16 do 22 kwietnia

 poniedziałek, 19 kwietnia

05.15  Przysięga (391) - serial
06.05  Elif (959) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary (68) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1136) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (91) - serial
09.35  Komisarz Alex (31) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (299) - serial
11.25  Kasta (129) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (140) 
12.50  Szpiedzy wśród zwierząt 
14.00  Elif (960) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (916) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (355) 
16.05  Przysięga (392) - serial
16.50  Zapowiedź Teleexpressu
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4584) 
17.55  Klan (3792) - serial
18.20  Kasta (122) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (19) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (919) - info
20.30  Leśniczówka (377) - serial
21.00  Teatr Telewizji 
22.35  7 miliardów 700 milionów, 

i co dalej? - dokument
23.40  Warto rozmawiać (209) 
00.40  Orchidea miłości - film 

telewizyjny, USA 2016
02.15  Lato w Prowansji 

- film fabularny, Francja 2014, 
reż. Rose Bosch, 
wyk. Jean Reno, Anna Galiena, 
Chloé Jouannet

04.05  Bunt w modzie - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (77) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (645) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Coś dla Ciebie (295) 
06.50  Familiada (2349) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.05  Pogoda - flesz
10.10  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski (72) 
11.20  Mini audycja - rozrywka
11.25  Rodzinka.pl (127) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2428) - serial
12.30  Koło fortuny (736) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (94) - serial
14.05  Va banque (235) - rozrywka
14.35  Na sygnale (272) - serial
15.00  Koło fortuny - extra (219) 
15.05  Górscy ratownicy (48) - serial
15.50  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
16.00  Koło fortuny (1014) - rozrywka
16.35  Familiada (2350) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (20) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (236) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (95) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2428) - serial
20.05  Mini audycja - rozrywka
20.10  Barwy szczęścia (2429) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1316) 
20.55  M jak miłość (1583) - serial
21.50  Mata Hari (11) - serial
22.45  The Good Doctor - serial
23.40  Syn Szawła - film fabularny, 

Węgry 2015, reż. László 
Nemes, wyk. Géza Röhrig

01.35  Warto kochać (54) - serial
02.30  Serena - film fabularny, 

Czechy/Francja/USA 2014, 
reż. Susanne Bier, wyk. Bradley 
Cooper, Jennifer Lawrence

04.25  Rodzinka.pl (264) - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy 

(166, 167) - serial
09.40  Sekrety rodziny (112) - serial
10.40  Dlaczego ja? (439) - serial
11.40  Gliniarze (432) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4633) - info
13.40  Trudne sprawy (1026) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1072) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4634) - info
16.30  Na ratunek 112 (548) - serial
17.00  Gliniarze (557) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3216) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Niezniszczalni 2 

- film fabularny, USA/Niemcy/
Bułgaria/Chiny 2012, 
reż. Simon West, 
wyk. Sylvester Stallone, Jason 
Statham, Jet Li

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

01.05  W ciemności 
- film fabularny, Kanada/
Niemcy/Polska/Francja 2011, 
reż. Agnieszka Holland, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Benno Fürmann, Agnieszka 
Grochowska

04.25  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! (5083) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.05  Uwaga! (6374) - info
05.20  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.50  Akademia ogrodnika (7) - info
06.00  Ukryta prawda (1154) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Miłe wieści (2) - info
11.45  Ukryta prawda (1252) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1155) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (734) 

- serial
14.55  Szpital (389) - serial
16.00  LAB (45) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1253) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (330) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6375) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3206) 

- serial
20.55  Milionerzy (445) 

- rozrywka
21.30  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
22.30  Szefowie-wrogowie 

- film fabularny, USA 2011, 
reż. Seth Gordon, 
wyk. Jason Bateman, 
Charlie Day, Jason Sudeikis

00.30  Strzelec (10) - serial
01.35  Co za tydzień (989) - info
02.15  Uwaga! (6375) - info
02.35  Noc magii (627) 

- rozrywka
04.00  Szpital (389) - serial

 niedziela, 18 kwietnia

04.40  Klan (3789, 3790, 3791) - serial
06.00  Słownik polsko@polski (502) 
06.25  Wojsko-polskie.pl (147) - info
06.55  Słowo na niedzielę (898) - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień (814) - info
08.30  Zakochaj się w Polsce (204) 
09.05  Weterynarze z sercem (104) 
09.35  Przyrodnik na tropie (3) - info
10.05  Wielkie rodziny (5) - dokument
10.55  Słowo na niedzielę (898) - info
11.00  Transmisja mszy świętej 
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Regina Coeli - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Pasterz (8) - dokument
13.15  Szpiedzy wśród zwierząt 

- dokument
14.15  Z pamięci (105) - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy (278) 
14.55  Policzmy się dla Polski (75) 
15.05  Komisarz Alex (188) - serial
16.05  Sekretne życie kotów (5) 

- rozrywka
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Ojciec Mateusz (321) - serial
18.30  Jaka to melodia? (4583) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Stulecie Winnych (34) - serial
21.15  To był rok! (24) - rozrywka
22.25  Orchidea miłości 

- film telewizyjny, USA 2016, 
reż. W.D. Hogan, wyk. Italia 
Ricci, Nathan Parsons

00.05  Podróż do Indii - film fabularny, 
Wielka Brytania/USA 1984, 
reż. David Lean, wyk. Judy 
Davis, Victor Banerjee

02.55  Latarnik - film fabularny, 
Polska 1976, reż. Zygmunt 
Skonieczny

04.00  Jaka to melodia? (4583) 
04.45  Z pamięci (105) - publicystyka
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia 
(2426, 2427, 2428) - serial

06.55  M jak miłość (1582) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
12.00  Dookoła Bałtyku (6) - info
12.30  The Voice Kids - rozrywka
14.00  Familiada (2713) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (1013) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2021 

(7) - rozrywka
16.15  Na sygnale (306) - serial
16.45  Lajk! (136) - info
17.00  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
17.15  Moje życie XXL (5) - rozrywka
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (115) - dokument
18.55  Smaki świata po polsku (20) 

- rozrywka
19.25  Rodzinka.pl (170) - serial
20.00  Postaw na milion (260) 

- rozrywka
21.00  Czarne złoto - film fabularny, 

Francja/Katar/Tunezja/Włochy 
2011, reż. Jean-Jacques An-
naud, wyk. Antonio Banderas, 
Tahar Rahim, Freida Pinto

23.20  Obława - film fabularny, 
Francja/Niemcy/Węgry 2010, 
reż. Rose Bosch, wyk. Jean 
Reno, Mélanie Laurent, Gad 
Elmaleh

01.30  Limuzyna - film fabularny, 
Polska 2008, reż. Jérôme 
Dassier, wyk. Christopher Lam-
bert, Agnieszka Grochowska, 
Magdalena Mielcarz

03.10  Historia kina w Popielawach 
- film fabularny, Polska 1998, 
reż. Jan Jakub Kolski, wyk. 
Krzysztof Majchrzak, Bartosz 
Opania, Grażyna Błęcka-Kolska

04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.45  Asterix kontra Cezar 

- film fabularny, Francja 1985, 
reż. Gaëtan Brizzi

09.25  Fantastyczna Czwórka 
- film fabularny, USA/Niemcy 
2005, reż. Tim Story, wyk. 
Michael Chiklis, Ioan Gruffudd, 
Chris Evans

11.45  Kung Fu Panda 2 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Jennifer Yun

13.35  Ninja Warrior Polska (21) 
- rozrywka

15.35  Twoja twarz brzmi znajomo 
(140) - rozrywka

17.35  Nasz nowy dom (119) 
- rozrywka

18.40  Domowe rozgrywki (15) 
- serial

18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie (397) 

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo 

- Klinika Skeczów Męczących 
(83) - rozrywka

22.05  Nice Guys. Równi goście 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Shane Black, 
wyk. Russell Crowe, Ryan 
Gosling, Angourie Rice

00.45  Niezniszczalni 2 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Bułgaria/Chiny 2012, 
reż. Simon West, 
wyk. Sylvester Stallone, Jason 
Statham, Jet Li

02.55  Tajemnice losu (3871) - info
04.40  Disco gramy! (5082) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.05  Uwaga! (6373) - info
05.25  Ukryta prawda (1022) 

- serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika (6) - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Efekt domina 

- dokument, Polska 2021
12.00  Co za tydzień (989) - info
12.35  Tajemnica zawodowa (9) 

- serial
13.35  Power Couple (5) 

- rozrywka
15.05  Wonder Woman 

- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2017, 
reż. Patty Jenkins, 
wyk. Gal Gadot, Chris Pine, 
Robin Wright-Penn

18.00  Równi sobie (6) - rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6374) - info
20.00  MasterChef Junior - rozrywka
21.35  Szybcy i wściekli 8 

- film fabularny, Chiny/USA/
Japonia 2017, reż. F. Gary 
Gray, wyk. Vin Diesel, Jason 
Statham, Dwayne Johnson

00.25  Wyścig po życie 
- film fabularny, USA/Bułgaria 
2013, reż. Courtney Solomon, 
wyk. Ethan Hawke, Selena 
Gomez, Jon Voight

02.10  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

03.15  Uwaga! (6374) - info
03.35  Noc magii (626) - rozrywka

 sobota, 17 kwietnia

05.05  Klan (3787, 3788) - serial
05.55  Magazyn Ekspresu Reporterów 
06.50  Policzmy się dla Polski (73) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.35  Rok w ogrodzie (843) - info
08.00  Rok w ogrodzie extra (187) 
08.15  Wojsko-polskie.pl (147) - info
08.40  Pełnosprawni (400) 
09.10  Prywatne życie zwierząt (18) 
09.35  Policzmy się dla Polski (74) 
09.45  Miejsca kultu na świecie (3) 
10.50  Sprawa dla reportera (798)
11.45  Policzmy się dla Polski (56) 
11.55  Biały bizon - film fabularny, 

USA 1977, reż. J. Lee Thomp-
son, wyk. Charles Bronson

13.45  Okrasa łamie przepisy (278) 
14.15  Z pamięci (104) - publicystyka
14.25  Ozdrowieńcy (4) - dokument
14.55  Policzmy się dla Polski (57) 
15.05  Sekretne życie kotów (4) 
15.55  To był rok! (23) - rozrywka
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? (4582) 
18.30  Stulecie Winnych (33) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (918) - info
20.25  Komisarz Alex (188) - serial
21.25  Puchar Króla 

- piłka nożna, Hiszpania 2021
23.35  E = mc2 - film fabularny, 

Polska 2002, reż. Olaf Luba-
szenko, wyk. Cezary Pazura, 
Olaf Lubaszenko

01.20  Przychodzi facet do lekarza 
- film fabularny, Francja/
Belgia 2014, reż. Dany Boon, 
wyk. Dany Boon, Kad Merad, 
Alice Pol

03.15  Jaka to melodia? (4582)
04.05  Z pamięci (104) - publicystyka
04.10  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2424) - serial
06.20  Barwy szczęścia (2425) - serial
06.55  M jak miłość (1581) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.05  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
11.15  Rodzinny ekspres (173) - info
11.50  Dance Dance Dance - rozrywka
12.55  Dance Dance Dance - rozrywka
14.00  Familiada (2712) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (1012) - rozrywka
15.15  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (114) - dokument
15.50  Smaki świata po polsku (19) 

- rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (806) - serial
17.20  Na sygnale (305) - serial
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion (261) - 

rozrywka
19.20  Rodzinka.pl (169) - serial
20.00  The Voice Kids - rozrywka
21.25  Dance Dance Dance - rozrywka
23.35  Hity wszech czasów (16) 

- muzyka, Polska 2021
00.35  Polubić czy poślubić 

- film fabularny, USA 1997, 
reż. Andy Tennant, 
wyk. Matthew Perry, Salma 
Hayek, Jon Tenney

02.30  Czarne złoto 
- film fabularny, Francja/
Katar/Tunezja/Włochy 2011, 
reż. Jean-Jacques Annaud, 
wyk. Antonio Banderas, Tahar 
Rahim, Freida Pinto

04.45  Rodzinka.pl (263) - serial
05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.25  Roboty 

- film fabularny, USA 2005, 
reż. Carlos Saldanha, 
Chris Wedge

10.10  Ewa gotuje (418) - info
10.40  Nasz nowy dom (229, 230) 

- rozrywka
12.40  Design Dream. Pojedynek 

na wnętrza (6) - rozrywka
13.40  Łowcy nagród (8) - rozrywka
14.40  Rolnicy. Podlasie (21)

 - dokument, Polska 2020
15.45  Więzienie (24, 25, 26, 27) 

- dokument, Polska 2018
17.45  Chłopaki do wzięcia (187, 188) 

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

(13, 14) - serial
21.05  Piękni i bezrobotni (11) - serial
21.35  Piękni i bezrobotni (12) - serial
22.10  Zróbmy sobie wnuka 

- film fabularny, Polska 2003, 
reż. Piotr Wereśniak, 
wyk. Andrzej Grabowski, 
Małgorzata Kożuchowska, 
Zbigniew Zamachowski

00.00  Peacemaker 
- film fabularny, USA 1997, 
reż. Mimi Leder, 
wyk. George Clooney, 
Nicole Kidman, Marcel Iures

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

04.40  Disco gramy! (5081) 
- rozrywka

05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6372) - info
05.25  Ukryta prawda (1021) 

- serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Efekt domina 

- dokument, Polska 2021
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Brzydula (124) - serial
12.00  Brzydula (125) - serial
12.30  Brzydula (126) - serial
13.00  Brzydula (127) - serial
13.30  Brzydula (128) - serial
14.00  Na Wspólnej (3202) - serial
14.25  Na Wspólnej (3203) - serial
14.50  Na Wspólnej (3204) - serial
15.15  Na Wspólnej (3205) - serial
15.50  MasterChef Junior 

- rozrywka
17.25  Efekt domina 

- dokument, Polska 2021
18.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6373) - info
20.00  Power Couple (5) 

- rozrywka
21.30  Bękarty 

- film fabularny, USA 2017, 
reż. Lawrence Sher, 
wyk. Owen Wilson, Ed Helms, 
J.K. Simmons

23.55  Walka 
- film fabularny, USA 2009, 
reż. Dito Montiel, 
wyk. Channing Tatum, 
Terrence Howard, Zulay Henao

02.10  Uwaga! (6373) - info
02.30  Noc magii (625) 

- rozrywka

 piątek, 16 marca

05.10  Przysięga (390) - serial
06.05  Elif (958) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape (158) - info
08.00  Wiadomości
08.10  Pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1135) 
08.35  Ranczo (90) - serial
09.35  Komisarz Alex (29) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (298) - serial
11.25  Kasta (121) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (318) - info
12.55  Najpiękniejsze wyspy świata (4)
14.00  Elif (959) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski (71) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (915) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (354) 
16.05  Przysięga (391) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4581) 
17.55  Klan (3791) - serial
18.20  Kasta (129) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (18) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (917) - info
20.30  Leśniczówka (376) - serial
21.00  Ojciec Mateusz (321) - serial
21.55  E = mc2 - film fabularny, Pol-

ska 2002, reż. Olaf Lubaszenko
23.45  Dystrykt 9 - film fabularny, 

RPA/USA/Nowa Zelandia/
Kanada 2009, reż. Neill Blom-
kamp, wyk. Sharlto Copley, 
Jason Cope, Nathalie Boltt

01.45  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(34) - serial

02.40  Mrok (4) - serial
03.35  Magazyn kryminalny 997
04.30  Notacje (1014) - dokument
04.40  Przerwa w nadawaniu

05.25  Na dobre i na złe (644) - serial
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 

- dyskusja, Polska 2021
06.55  Familiada (2348) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski (71) 
11.25  Dookoła Bałtyku (5) - info
11.50  Barwy szczęścia (2427) - serial
12.30  Koło fortuny (735) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (93) - serial
14.05  Va banque (234) - rozrywka
14.35  Na sygnale (271) - serial
15.10  Górscy ratownicy (47) - serial
16.00  Koło fortuny (1011) - rozrywka
16.35  Familiada (2349) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (19) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (235) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (94) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2427) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2428) - serial
20.35  Dance Dance Dance - rozrywka
22.50  Kabaret. Super Show Dwójki 

(7) - rozrywka
23.50  Muzyka, taniec, zabawa (53) 
00.55  Nauczycielka angielskiego 

- film fabularny, USA 2013, 
reż. Craig Zisk, wyk. Julianne 
Moore, Michael Angarano, 
Greg Kinnear

02.35  Goldeneye 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 1995, 
reż. Martin Campbell, 
wyk. Pierce Brosnan, Sean 
Bean, Izabella Scorupco

04.45  Rodzinka.pl (262) - serial
05.15  Na sygnale (304) - serial
05.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (164) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (165) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (111) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (438) - serial
11.40  Gliniarze (431) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4632) - info
13.40  Trudne sprawy (1025) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1071) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4633) - info
16.30  Na ratunek 112 (547) - serial
17.00  Gliniarze (556) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3215) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

(140) - rozrywka
22.05  Ja, robot 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2004, reż. Alex Proyas, 
wyk. Will Smith, Bridget 
Moynahan, Alan Tudyk

00.40  X-Men 
- film fabularny, USA 2000, 
reż. Bryan Singer, 
wyk. Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Ian McKellen

02.55  Tajemnice losu (3869) - info
04.40  Disco gramy! (5080) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6371) - info
06.00  Ukryta prawda (1153) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1251) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1154) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (733) 

- serial
14.55  Szpital (388) - serial
16.00  LAB (44) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1252) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (329) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6372) - info
20.05  Miłe wieści (2) - info
20.10  Wonder Woman 

- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2017, 
reż. Patty Jenkins, 
wyk. Gal Gadot, Chris Pine, 
Robin Wright-Penn

23.20  Dracula: Historia nieznana 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Irlandia 2014, 
reż. Gary Shore, 
wyk. Luke Evans, Sarah Gadon, 
Dominic Cooper

01.05  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

02.10  Uwaga! (6372) - info
02.30  Noc magii (624) 

- rozrywka
03.55  Szpital (388) - serial

od 16 do 22 kwietnia

 czwartek, 22 kwietnia

05.15  Przysięga (394) - serial
06.05  Elif (962) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Program katolicki - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1139) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (94) - serial
09.40  Komisarz Alex (55) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (302) - serial
11.25  Kasta (126) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.30  To się opłaca (131) - info
12.45  Zainwestuj w marzenia (36) 
12.50  Ziemia widziana z kosmosu 

(1) - dokument
14.00  Elif (963) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (919) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (358) 
16.05  Przysięga (395) - serial
16.50  Zapowiedź Teleexpressu
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4587) 
17.55  Klan (3795) - serial
18.20  Kasta (131) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (922) - info
20.30  Leśniczówka (380) - serial
21.00  Sprawa dla reportera (799) 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.30  Magazyn kryminalny 997 
23.15  Motel Polska (30) - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.35  Londyńczycy - serial
01.30  Nowa (8) - serial
02.30  Ocaleni (159) - talk show
03.35  Sprawa dla reportera (799) 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 

04.55  Cafe piosenka (79) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (648) - serial
06.25  Smaki świata po polsku (20) 
06.50  Familiada (2352) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (115) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2431) - serial
12.30  Koło fortuny (739) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (97) - serial
14.05  Va banque (238) - rozrywka
14.35  Na sygnale (275) - serial
15.10  Górscy ratownicy (51) - serial
16.00  Koło fortuny (1017) - rozrywka
16.35  Familiada (2353) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (23) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (239) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (98) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2431) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2432) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (121) 
20.55  Na sygnale (307) - serial
21.20  Na sygnale (308) - serial
21.50  Pielęgniarki i pielęgniarze (2) 

- serial
22.45  The Good Doctor - serial
23.40  Jutro nie umiera nigdy 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 1997, reż. Roger 
Spottiswoode, wyk. Pierce 
Brosnan, Jonathan Pryce

01.45  Bez litości - film fabularny, 
Polska 2002, reż. Wojciech 
Wójcik, wyk. Olaf Lubaszenko, 
Paweł Wilczak

03.50  Bez tożsamości (30) - serial
04.30  Jak niebo nad nami 

- koncert zespołu Wilki 
- muzyka, Polska 2004

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (172) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (173) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (115) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (442) 

- serial
11.40  Gliniarze (435) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4636) - info
13.40  Trudne sprawy (1029) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1075) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4637) - info
16.30  Na ratunek 112 (551) 

- serial
17.00  Gliniarze (560) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3219) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (232) 

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (202) - serial
22.05  Podróż przedślubna 

- film fabularny, USA 1999, 
reż. Bronwen Hughes, 
wyk. Ben Affleck, Sandra 
Bullock, Maura Tierney

00.30  Świat według Kiepskich (189) 
- serial

01.15  Przerwa w nadawaniu

05.40  Uwaga! (6377) - info
06.00  Ukryta prawda (1157) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1255) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1158) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (737) 

- serial
14.55  Szpital (392) - serial
16.00  LAB (48) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1256) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (333) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6378) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3209) 

- serial
20.55  Milionerzy (448) 

- rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.35  Vinci 

- film fabularny, Polska 2004, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Borys Szyc, Robert 
Więckiewicz, Kamilla Baar

00.55  Żywioły Saszy - ogień (3) 
- serial

01.55  Uwaga! (6378) - info
02.15  Noc magii (630) 

- rozrywka
03.40  Szpital (392) - serial

 środa, 21 kwietnia

05.15  Przysięga (393) - serial
06.05  Elif (961) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres (173) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1138) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (93) - serial
09.35  Komisarz Alex (54) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (301) - serial
11.25  Kasta (127) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra (187) 
12.55  Najpiękniejsze wyspy świata (6)
14.00  Elif (962) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (918) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (357) 
16.00  Policzmy się dla Polski - info
16.05  Przysięga (394) - serial
16.50  Zapowiedź Teleexpressu
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4586) 
17.55  Klan (3794) - serial
18.20  Kasta (126) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (21) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (921) - info
20.30  Leśniczówka (379) - serial
21.00  Geniusze i marzyciele. Józef 

Hofmann (3) - dokument
22.10  Draugen - dokument
23.05  Deep State: Tajny układ (3) 

- serial
00.00  Maximum Ride - film fabular-

ny, USA 2016, reż. Jay Martin
01.35  Prokurator (7) - serial
02.30  Wojsko-polskie.pl - info
02.55  Pogoda na piątek (1) - serial
03.50  Film dokumentalny 
04.45  Notacje - dokument

05.30  Na dobre i na złe (647) - serial
06.25  Muzeum Getta Warszawskiego 

- dokument, Polska 2021
06.50  Familiada (2351) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (129) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2430) - serial
12.30  Koło fortuny (738) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (96) - serial
14.05  Va banque (237) - rozrywka
14.35  Na sygnale (274) - serial
15.10  Górscy ratownicy (50) - serial
16.00  Koło fortuny (1016) 

- rozrywka
16.35  Familiada (2352) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (22) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (238) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (97) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2430) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2431) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (120) 
20.55  Na dobre i na złe (807) - serial
21.45  Pielęgniarki i pielęgniarze (1) 

- serial
22.45  The Good Doctor - serial
23.35  Zanim się pojawiłeś 

- film fabularny, 
Wielka Brytania/USA 2016, 
reż. Thea Sharrock, 
wyk. Emilia Clarke, Sam Claflin, 
Janet McTeer

01.35  Geniusz (1) - serial
02.35  Piesza wędrówka (3) 

- dokument
03.45  Zaginiona (6) - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (170) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (171) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (114) - serial
10.40  Dlaczego ja? (441) - serial
11.40  Gliniarze (434) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4635) - info
13.40  Trudne sprawy (1028) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1074) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4636) - info
16.30  Na ratunek 112 (550) - serial
17.00  Gliniarze (559) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3218) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (231) 

- rozrywka
21.05  Komisarz mama (8) - serial
22.05  Sposób na blondynkę 

- film fabularny, USA 1998, 
reż. Bobby Farrelly, Peter 
Farrelly, wyk. Cameron Diaz, 
Matt Dillon, Ben Stiller

00.50  Prawdziwa historia 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. Rupert Goold, 
wyk. Jonah Hill, James Franco, 
Felicity Jones

03.00  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! (5085) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6376) - info
06.00  Ukryta prawda (1156) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1254) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1157) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (736) 

- serial
14.55  Szpital (391) - serial
16.00  LAB (47) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1255) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (332) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6377) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3208) 

- serial
20.55  Milionerzy (447) 

- rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (10) 

- serial
22.30  Gang Story - 

film fabularny, Francja/Belgia 
2011, reż. Olivier Marchal, 
wyk. Tcheky Karyo, Gérard 
Lanvin, Daniel Duval

00.45  Superwizjer (1212) - info
01.20  Tajemnica zawodowa (10) 

- serial
02.15  Uwaga! (6377) - info
02.35  Noc magii (629) 

- rozrywka
04.00  Szpital (391) - serial

 wtorek, 20 kwietnia

05.15  Przysięga (392) - serial
06.05  Elif (960) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (450) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1137) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (92) - serial
09.35  Komisarz Alex (53) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (300) - serial
11.25  Kasta (122) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes , agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (348) - info
12.55  Najpiękniejsze wyspy świata 

(5) - dokument
14.00  Elif (961) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (917) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (356) 
16.05  Przysięga (393) - serial
16.50  Zapowiedź Teleexpressu
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4585) 
17.55  Klan (3793) - serial
18.20  Kasta (127) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (20) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (920) - info
20.30  Leśniczówka (378) - serial
20.55  Wielkie rodziny (6) 

- dokument, Polska 2021
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (159) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.25  Stadnina - film fabularny, 

Australia 1989, reż. Ian 
Berry, wyk. Jeff Fahey, Tushka 
Bergen, Steven Vidler

02.05  Ratownicy (8) - serial
02.55  Magazyn Ekspresu Reporterów
03.55  Film dokumentalny 

04.50  Cafe piosenka (78) - kultura
05.30  Na dobre i na złe (646) - serial
06.20  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Symbol życia i zwycięstwa 

- dokument
06.55  Familiada (2350) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (128) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2429) - serial
12.30  Koło fortuny (737) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (95) - serial
14.05  Va banque (236) - rozrywka
14.35  Na sygnale (273) - serial
15.10  Górscy ratownicy (49) - serial
16.00  Koło fortuny (1015) - rozrywka
16.35  Familiada (2351) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (21) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (237) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (96) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2429) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2430) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1317) 
20.55  M jak miłość (1584) - serial
21.50  Mata Hari (12) - serial
22.35  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
22.45  The Good Doctor - serial
23.40  Oskarżony: Człowiek 

- dokument
00.45  Austeria - film fabularny, 

Polska 1982, reż. Jerzy 
Kawalerowicz, wyk. Franciszek 
Pieczka, Wojciech Pszoniak, 
Jan Szurmiej

02.40  Monster - film fabularny, 
USA/Niemcy 2003, reż. Patty 
Jenkins, wyk. Charlize Theron, 
Christina Ricci, Bruce Dern

04.40  Rodzinka.pl (265) - serial
05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy 

(168, 169) - serial
09.40  Sekrety rodziny (113) - serial
10.40  Dlaczego ja? (440) - serial
11.40  Gliniarze (433) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4634) - info
13.40  Trudne sprawy (1027) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1073) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4635) - info
16.30  Na ratunek 112 (549) - serial
17.00  Gliniarze (558) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3217) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Więzień labiryntu 

- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2014, 
reż. Wes Ball, 
wyk. Dylan O’Brien, Kaya 
Scodelario, Aml Ameen

22.40  Czterej bracia 
- film fabularny, USA 2005, 
reż. John Singleton, 
wyk. Mark Wahlberg, Tyrese 
Gibson, André Benjamin

00.55  Kongo 
- film fabularny, USA 1995, 
reż. Frank Marshall, 
wyk. Laura Linney, Dylan 
Walsh, Ernie Hudson

03.25  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! (5084) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6375) - info
06.00  Ukryta prawda (1155) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1253) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1156) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (735) 

- serial
14.55  Szpital (390) - serial
16.00  LAB (46) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1254) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (331) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6376) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3207) 

- serial
20.55  Milionerzy (446) 

- rozrywka
21.30  Żywioły Saszy - ogień (3) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Superwizjer (1212) - info
00.05  Grzesznica (7) - serial
01.00  Oszuści (4) - serial
02.00  Uwaga! (6376) - info
02.20  Noc magii (628) 

- rozrywka
03.45  Szpital (390) - serial
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05.15  Przysięga (394) - serial
06.05  Elif (962) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Program katolicki - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1139) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (94) - serial
09.40  Komisarz Alex (55) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (302) - serial
11.25  Kasta (126) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.30  To się opłaca (131) - info
12.45  Zainwestuj w marzenia (36) 
12.50  Ziemia widziana z kosmosu 

(1) - dokument
14.00  Elif (963) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (919) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (358) 
16.05  Przysięga (395) - serial
16.50  Zapowiedź Teleexpressu
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4587) 
17.55  Klan (3795) - serial
18.20  Kasta (131) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (922) - info
20.30  Leśniczówka (380) - serial
21.00  Sprawa dla reportera (799) 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.30  Magazyn kryminalny 997 
23.15  Motel Polska (30) - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.35  Londyńczycy - serial
01.30  Nowa (8) - serial
02.30  Ocaleni (159) - talk show
03.35  Sprawa dla reportera (799) 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 

04.55  Cafe piosenka (79) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (648) - serial
06.25  Smaki świata po polsku (20) 
06.50  Familiada (2352) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (115) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2431) - serial
12.30  Koło fortuny (739) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (97) - serial
14.05  Va banque (238) - rozrywka
14.35  Na sygnale (275) - serial
15.10  Górscy ratownicy (51) - serial
16.00  Koło fortuny (1017) - rozrywka
16.35  Familiada (2353) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (23) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (239) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (98) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2431) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2432) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (121) 
20.55  Na sygnale (307) - serial
21.20  Na sygnale (308) - serial
21.50  Pielęgniarki i pielęgniarze (2) 

- serial
22.45  The Good Doctor - serial
23.40  Jutro nie umiera nigdy 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 1997, reż. Roger 
Spottiswoode, wyk. Pierce 
Brosnan, Jonathan Pryce

01.45  Bez litości - film fabularny, 
Polska 2002, reż. Wojciech 
Wójcik, wyk. Olaf Lubaszenko, 
Paweł Wilczak

03.50  Bez tożsamości (30) - serial
04.30  Jak niebo nad nami 

- koncert zespołu Wilki 
- muzyka, Polska 2004

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (172) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (173) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (115) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (442) 

- serial
11.40  Gliniarze (435) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4636) - info
13.40  Trudne sprawy (1029) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1075) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4637) - info
16.30  Na ratunek 112 (551) 

- serial
17.00  Gliniarze (560) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3219) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (232) 

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (202) - serial
22.05  Podróż przedślubna 

- film fabularny, USA 1999, 
reż. Bronwen Hughes, 
wyk. Ben Affleck, Sandra 
Bullock, Maura Tierney

00.30  Świat według Kiepskich (189) 
- serial

01.15  Przerwa w nadawaniu

05.40  Uwaga! (6377) - info
06.00  Ukryta prawda (1157) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1255) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1158) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (737) 

- serial
14.55  Szpital (392) - serial
16.00  LAB (48) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1256) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (333) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6378) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3209) 

- serial
20.55  Milionerzy (448) 

- rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.35  Vinci 

- film fabularny, Polska 2004, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Borys Szyc, Robert 
Więckiewicz, Kamilla Baar

00.55  Żywioły Saszy - ogień (3) 
- serial

01.55  Uwaga! (6378) - info
02.15  Noc magii (630) 

- rozrywka
03.40  Szpital (392) - serial

 środa, 21 kwietnia

05.15  Przysięga (393) - serial
06.05  Elif (961) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres (173) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1138) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (93) - serial
09.35  Komisarz Alex (54) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (301) - serial
11.25  Kasta (127) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra (187) 
12.55  Najpiękniejsze wyspy świata (6)
14.00  Elif (962) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (918) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (357) 
16.00  Policzmy się dla Polski - info
16.05  Przysięga (394) - serial
16.50  Zapowiedź Teleexpressu
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4586) 
17.55  Klan (3794) - serial
18.20  Kasta (126) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (21) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (921) - info
20.30  Leśniczówka (379) - serial
21.00  Geniusze i marzyciele. Józef 

Hofmann (3) - dokument
22.10  Draugen - dokument
23.05  Deep State: Tajny układ (3) 

- serial
00.00  Maximum Ride - film fabular-

ny, USA 2016, reż. Jay Martin
01.35  Prokurator (7) - serial
02.30  Wojsko-polskie.pl - info
02.55  Pogoda na piątek (1) - serial
03.50  Film dokumentalny 
04.45  Notacje - dokument

05.30  Na dobre i na złe (647) - serial
06.25  Muzeum Getta Warszawskiego 

- dokument, Polska 2021
06.50  Familiada (2351) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (129) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2430) - serial
12.30  Koło fortuny (738) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (96) - serial
14.05  Va banque (237) - rozrywka
14.35  Na sygnale (274) - serial
15.10  Górscy ratownicy (50) - serial
16.00  Koło fortuny (1016) 

- rozrywka
16.35  Familiada (2352) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (22) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (238) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (97) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2430) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2431) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (120) 
20.55  Na dobre i na złe (807) - serial
21.45  Pielęgniarki i pielęgniarze (1) 

- serial
22.45  The Good Doctor - serial
23.35  Zanim się pojawiłeś 

- film fabularny, 
Wielka Brytania/USA 2016, 
reż. Thea Sharrock, 
wyk. Emilia Clarke, Sam Claflin, 
Janet McTeer

01.35  Geniusz (1) - serial
02.35  Piesza wędrówka (3) 

- dokument
03.45  Zaginiona (6) - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (170) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (171) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (114) - serial
10.40  Dlaczego ja? (441) - serial
11.40  Gliniarze (434) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4635) - info
13.40  Trudne sprawy (1028) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1074) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4636) - info
16.30  Na ratunek 112 (550) - serial
17.00  Gliniarze (559) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3218) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (231) 

- rozrywka
21.05  Komisarz mama (8) - serial
22.05  Sposób na blondynkę 

- film fabularny, USA 1998, 
reż. Bobby Farrelly, Peter 
Farrelly, wyk. Cameron Diaz, 
Matt Dillon, Ben Stiller

00.50  Prawdziwa historia 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. Rupert Goold, 
wyk. Jonah Hill, James Franco, 
Felicity Jones

03.00  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! (5085) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6376) - info
06.00  Ukryta prawda (1156) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1254) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1157) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (736) 

- serial
14.55  Szpital (391) - serial
16.00  LAB (47) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1255) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (332) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6377) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3208) 

- serial
20.55  Milionerzy (447) 

- rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (10) 

- serial
22.30  Gang Story - 

film fabularny, Francja/Belgia 
2011, reż. Olivier Marchal, 
wyk. Tcheky Karyo, Gérard 
Lanvin, Daniel Duval

00.45  Superwizjer (1212) - info
01.20  Tajemnica zawodowa (10) 

- serial
02.15  Uwaga! (6377) - info
02.35  Noc magii (629) 

- rozrywka
04.00  Szpital (391) - serial

 wtorek, 20 kwietnia

05.15  Przysięga (392) - serial
06.05  Elif (960) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (450) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1137) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (92) - serial
09.35  Komisarz Alex (53) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (300) - serial
11.25  Kasta (122) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes , agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (348) - info
12.55  Najpiękniejsze wyspy świata 

(5) - dokument
14.00  Elif (961) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (917) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (356) 
16.05  Przysięga (393) - serial
16.50  Zapowiedź Teleexpressu
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4585) 
17.55  Klan (3793) - serial
18.20  Kasta (127) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (20) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (920) - info
20.30  Leśniczówka (378) - serial
20.55  Wielkie rodziny (6) 

- dokument, Polska 2021
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (159) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.25  Stadnina - film fabularny, 

Australia 1989, reż. Ian 
Berry, wyk. Jeff Fahey, Tushka 
Bergen, Steven Vidler

02.05  Ratownicy (8) - serial
02.55  Magazyn Ekspresu Reporterów
03.55  Film dokumentalny 

04.50  Cafe piosenka (78) - kultura
05.30  Na dobre i na złe (646) - serial
06.20  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Symbol życia i zwycięstwa 

- dokument
06.55  Familiada (2350) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (128) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2429) - serial
12.30  Koło fortuny (737) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (95) - serial
14.05  Va banque (236) - rozrywka
14.35  Na sygnale (273) - serial
15.10  Górscy ratownicy (49) - serial
16.00  Koło fortuny (1015) - rozrywka
16.35  Familiada (2351) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (21) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (237) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (96) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2429) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2430) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1317) 
20.55  M jak miłość (1584) - serial
21.50  Mata Hari (12) - serial
22.35  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
22.45  The Good Doctor - serial
23.40  Oskarżony: Człowiek 

- dokument
00.45  Austeria - film fabularny, 

Polska 1982, reż. Jerzy 
Kawalerowicz, wyk. Franciszek 
Pieczka, Wojciech Pszoniak, 
Jan Szurmiej

02.40  Monster - film fabularny, 
USA/Niemcy 2003, reż. Patty 
Jenkins, wyk. Charlize Theron, 
Christina Ricci, Bruce Dern

04.40  Rodzinka.pl (265) - serial
05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy 

(168, 169) - serial
09.40  Sekrety rodziny (113) - serial
10.40  Dlaczego ja? (440) - serial
11.40  Gliniarze (433) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4634) - info
13.40  Trudne sprawy (1027) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1073) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4635) - info
16.30  Na ratunek 112 (549) - serial
17.00  Gliniarze (558) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3217) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Więzień labiryntu 

- film fabularny, 
USA/Wielka Brytania 2014, 
reż. Wes Ball, 
wyk. Dylan O’Brien, Kaya 
Scodelario, Aml Ameen

22.40  Czterej bracia 
- film fabularny, USA 2005, 
reż. John Singleton, 
wyk. Mark Wahlberg, Tyrese 
Gibson, André Benjamin

00.55  Kongo 
- film fabularny, USA 1995, 
reż. Frank Marshall, 
wyk. Laura Linney, Dylan 
Walsh, Ernie Hudson

03.25  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! (5084) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! (6375) - info
06.00  Ukryta prawda (1155) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1253) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1156) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (735) 

- serial
14.55  Szpital (390) - serial
16.00  LAB (46) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1254) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (331) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6376) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3207) 

- serial
20.55  Milionerzy (446) 

- rozrywka
21.30  Żywioły Saszy - ogień (3) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Superwizjer (1212) - info
00.05  Grzesznica (7) - serial
01.00  Oszuści (4) - serial
02.00  Uwaga! (6376) - info
02.20  Noc magii (628) 

- rozrywka
03.45  Szpital (390) - serial

POLECAMYPOLECAMY

NIEDZIELA 18.04.2021

22:05

KOMEDIA 16

Bękarty
FATHER FIGURES, USA 2017

Komedia zmuszająca do refleksji  
na temat siły więzów rodzinnych.  
Film drwi z rodzinnych świętości 
i pełen jest bezkompromisowych 
żartów.

CZAS TRWANIA: 103 MINUTY
REŻYSERIA: LAWRENCE SHER

6 
OCENA 

REDAKCJI

FILM SF 16

Dystrykt 9
DISTRICT 9, RPA/USA/NOWA ZELANDIA/ 
KANADA 2009

Agent rządowy, który został poddany 
działaniu pozaziemskiej biotechnologii 
ukrywa się w obozie dla obcych 
na terenie Johannesburga.

CZAS TRWANIA: 107 MINUT
REŻYSERIA: NEILL BLOMKAMP

9 
OCENA 

REDAKCJI

KOMEDIA 16

Nice Guys.  
Równi goście
THE NICE GUYS, USA 2016

Holland March to nieco niezdarny 
prywatny detektyw. Jego największym 
konkurentem jest nieokrzesany, 
gruboskórny Jackson Healy. Pewnego 
dnia mężczyźni zostają wynajęci do 
rozwiązania tej samej sprawy.

CZAS TRWANIA: 116 MINUT
REŻYSERIA: SHANE BLACK

8 
OCENA 

REDAKCJI

SOBOTA 17.04.2021

21:30
PIĄTEK 16.04.2021

23:45 
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W poniedziałek w Zakładzie 
Karnym w Inowrocławiu z za-
chowaniem zasad reżimu sa-
nitarnego odbyło się  powita-
nie nowego Zastępcy Dyrek-
tora jednostki. W uroczystej 
odprawie uczestniczył ppłk 
Andrzej Gniot - Dyrektor Okrę-
gowy Służby Więziennej 
w Bydgoszczy, który wręczył 
nowemu Zastępcy Dyrektora 
akt powołania. 

Kpt. Dariusz Walczak w sze-
regi Służby Więziennej wstąpił  
1 października 2006 roku. Po-
czątkowo służbę pełnił w dziale 
penitencjarnym Zakładu Kar-
nego w Koronowie na stanowi-
sku młodszego wychowawcy. 
Kolejno pełnił służbę w dziale 
kwatermistrzowskim na stano-
wisku inspektora, a następnie 
został mianowany na stanowi-

sko kierownika tego działu. 
Z dniem 1 marca 2019 roku został 
przeniesiony na stanowisko spe-
cjalisty w Okręgowym Inspekto-
racie Służby Więziennej w Byd-
goszczy. 

Kpt. Dariusz Walczak 
w 2005 roku ukończył Uniwer-
sytet im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy na kierunku po-
litologia. Zawodowo przeszko-
lony w ramach Szkoły Oficer-

skiej SW w 2010 roku. Ukończył 
również szereg kursów i szko-
leń, w tym: w 2012 roku szkole-
nie specjalistyczne dla kadry 
kierowniczej Służby Więzien-
nej z zakresu zarządzania.  (DM)

Nowy Zastępca Dyrektora 
Zakładu Karnego
12 kwietnia Dyrektor Okrę-
gowy Służby Więziennej 
na wniosek Dyrektora Za-
kładu Karnego w Inowrocła-
wiu, powołał na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora Zakładu 
Karnego w Inowrocławiu kpt. 
Dariusza Walczaka.
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Nie podrzucajmy
Strażnicy miejscy z Inowrocła-
wia obserwują regularne pod-
rzucane odpadów komunal-
nych przez niektórych miesz-
kańców w dowolne miejsca. 

Taki przypadek był przy ul. 
Rzeźnickiej, gdzie znajdują się 
worki z odpadami z gospodar-
stwa domowego, puszki, czy 
szklane butelki.  

Strażnicy ukarali już kilka 
osób pozostawiających odpady 
w tym miejscu mandatami kar-
nymi, skierowany został rów-
nież wniosek do sądu o ukara-
nie za podrzucanie śmieci.  

Okazuje się, że śmieci są 
podrzucane przez mieszkań-
ców pobliskich budynków. 

W przypadkach, gdzie za-
śmiecenie występuje na działce 
prywatnej Straż Miejska zobo-
wiązuje właściciela nieruchomo-
ści do uporządkowania odpa-
dów. Wyrzucanie śmieci w miej-
scach dostępnych dla publiczno-
ści jest wykroczeniem, za które 
można otrzymać mandat karny 
w wysokości nawet 500 złotych. 
Niestety wiele osób lekceważy 
prawo, czego efektem jest two-
rzenie się dzikich wysypisk 
śmieci.                                                           (DM)

W ramach przedmiotu „Służby 
mundurowe w Polsce” - prowa-
dzonym na Wydziale Nauk o Po-
lityce i Bezpieczeństwie, Kate-
drze Studiów Strategicznych 
UMK w Toruniu, zorganizo-
wano spotkanie z funkcjonariu-
szami Zakładu Karnego w Ino-
wrocławiu. We współpracy 
z Katarzyną Amrozy – wykła-

dowczynią UMK, por. Krzysztof 
Spała – rzecznik prasowy Dyrek-
tora Zakładu Karnego w Inowro-
cławiu oraz ppor. Łukasz Le-
wandowski – wychowawca ds. 
kulturalnooświatowych, przy-
bliżyli studentom podstawowe 
zagadnienia dotyczące Służby 
Więziennej. 

Zgodnie z obostrzeniami 
wynikającymi z sytuacji pande-
micznej, spotkanie odbyło się 
za pośrednictwem platformy in-
ternetowej, jaką posługują się 
studenci i wykładowcy prowa-
dząc naukę zdalną. 

Funkcjonariusze przybliżyli 
studentom najważniejsze zagad-
nienia dotyczące Służby Wię-

ziennej. Omówili strukturę orga-
nizacyjną, zasady podległości 
służbowej oraz podział jedno-
stek organizacyjnych. Przedsta-
wili również najważniejsze akty 
prawne normujące działalność 
funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej. Omówili podstawowe 
zadania formacji określone 
w ustawie z 9 kwietnia 2010 
roku. Ppor. Łukasz Lewandow-
ski odniósł zaprezentowane akty 
prawne do praktycznych działań 
wychowawcy. Studentów zain-
teresowała również część pre-
zentacji dotycząca zasad wstą-
pienia w szeregi Służby oraz za-
sad rekrutacji do Szkoły Wyższej 
Wymiaru Sprawiedliwości.

Funkcjonariusze Zakładu Kar-
nego w Inowrocławiu za po-
średnictwem komunikatora 
internetowego spotkali się  
ze studentami Wydziału Nauk 
o Polityce i Bezpieczeństwie 
Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu.

Wciąż źle parkują
Parkują na trawnikach i chod-
nikach, blokują wyjazdy. 
Wtedy interweniuje Straż 
Miejska z Inowrocławia.  

Dyżurny Straży Miejskiej 
w Inowrocławiu otrzymał 
w marcu od mieszkańców  
431 zgłoszeń. Aż 153 z nich do-
tyczyły nieprawidłowego par-
kowania. 

Najwięcej z nich obejmo-
wało: blokowanie wyjazdu - 
30 zgłoszeń, parkowanie na te-
renach zielonych - 25 zgłoszeń, 
parkowanie na zakazach za-
trzymywania - 21 zgłoszeń, 
parkowanie na chodnikach - 
10 zgłoszeń, parkowanie 
na miejscach inwalidzkich  
- 6 zgłoszeń, a także parkowa-
nie przy przejściach dla pie-
szych, skrzyżowaniach czy 
przystankach autobusowych. 

- W takich sytuacjach sto-
sowane są pisemne zawiado-
mienia do sprawców wykro-
czeń. Każde wykroczenie jest 
dokumentowane fotograficz-
nie przez funkcjonariuszy, 
a kierowca otrzymuje za wy-
cieraczkę informację, aby sta-
wił się w Komendzie Straży 
Miejskiej i wyjaśnił sprawę 
wykroczenia lub skontakto-
wał się telefonicznie lub ma-
ilowo. Zakładane są również 
blokady na koła. Wówczas na-
leży zadzwonić pod nr alar-
mowy 986 zgodnie z informa-
cją pozostawioną za wycie-
raczką i poczekać na przyjazd 
funkcjonariuszy w celu ścią-
gnięcia blokady i wyjaśnienia 
sprawy wykroczenia - infor-
mują strażnicy miejscy z Ino-
wrocławia.  
(DM)
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Interaktywne spotkanie ze studentami

Patrole ruchu drogowego 
przez miniony weekend za-
trzymały prawa jazdy trzem 
kierującym. Tak się stało, bo 
powodem była nadmierna 
prędkość z jaką jechali. 

Policjanci namierzyli i zatrzy-
mali do kontroli trzech kierują-
cych pojazdami, którzy prze-
kroczyli znacznie dopuszczalną 
prędkość. Mowa tu o terenie za-
budowanym, gdzie wolno było 
jechać do 50 km/h. 

W Inowrocławiu ul. Po-
znańską porsche jechał 65-la-
tek. Miał on na liczniku 105 
km/h. W Złotnikach Kujawskich 
policjanci zatrzymali jadącego 
skodą.  49-letni kierowca jechał 
z prędkością 104 km/h. Patrol 
w Łojewie namierzył także ja-
dącą subaru. 20-latka miała 
na liczniku 124 km/h. 

Wszyscy stracili prawo 
jazdy. Policjanci ukarali tych 
kierowców mandatami i punk-
tami karnymi.                                    (DM)
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Trzy osoby już 
bez prawka
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16  KWIETNIA 
1504 - król Aleksander Jagielloń-
czyk nadał mieszczanom gniew-
kowskim przywilej zezwalający 
na organizowanie targów tygo-

dniowych w każdy poniedziałek 
i trzech jarmarków rocznie. 

1893 - w Kruszwicy powstało 
Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół Nadgoplański”. 
1988 - otwarty został „Dom  

Rzemiosła” w Inowrocławiu. 
17  KWIETNIA 

1933 - w czasie wyprawy 
na wschodni filar Ganku w Ta-
trach zmarł Wincenty Franci-

szek Birkenmajer (ur. 1899), na-
uczyciel i taternik. Do najwięk-
szych jego osiągnięć taternic-
kich należą wejścia na połu-

dniową ścianę Kieżmarskiego 
Szczytu i wschodnie ściany 
Gerlachu, Zawiesistej Turni 

i Rogatej Turni. W latach  
1925-1928 uczył języka pol-

skiego w Gimnazjum Jana Ka-
sprowicza w Inowrocławiu, 

ożywił pracę Towarzystwa To-
masza Zana w tej szkole. 

18  KWIETNIA 
1945 - ukazał się pierwszy nu-

mer lokalnego dziennika  
„Robotnik Kujawski”. 

19  KWIETNIA 
1346 - Kazimierz Wielki wydał 

przywilej lokacyjny  
dla Bydgoszczy, wskazując 

na Inowrocław jako ostateczny 
wzorzec prawny. 

1656 - maszerujący spod Toru-
nia hetman Stefan Czarniecki 
zdobył Pakość (przeciw Czar-
nieckiemu wyruszył z War-
szawy Karol Gustaw, który 
przybył do Pakości między  

28 a 30 kwietnia; przed  
28 kwietnia w Pakości doko-

nano pogromu Żydów). 
1931 - z okazji 10. rocznicy istnie-

nia Sodalicji Mariańskiej 
przy Gimnazjum Jana Kaspro-

wicza odbyła się uroczysta msza 
św. w kościele Imienia NMP, 

w trakcie której homilię wygło-
sił rektor Arcybiskupiego Semi-
narium Duchownego w Gnieź-

nie - ks. dr Michał Kozal. 
20  KWIETNIA 

1912 - w Senne koło Bielefeld 
(Niemcy) urodził się Sylwester 
Zieliński, reprezentant Polski 

w boksie, uważany powszech-
nie za najlepszego zawodnika 

w dziejach tej dyscypliny 
sportu w Inowrocławiu.  

2011 - na inowrocławskim 
Rynku odsłonięto pomnik pa-

tronki miasta św. Jadwigi Królo-
wej oraz uruchomiono nową 

fontannę z efektami świetlnymi 
i muzycznymi. 

21 KWIETNIA 
1979 - ksiądz Józef Glemp otrzy-

mał z rąk kardynała Stefana 
Wyszyńskiego sakrę biskupią. 

22  KWIETNIA 
1879 - w Ciencisku urodził się 
Jerzy Wojciech Szulczewski,  

fizjograf, etnograf i nauczyciel. 
Był wybitnym znawcą flory 

i fauny Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, badaczem  
przyrody oraz folkloru  
Wielkopolski i Kujaw. 

                KALENDARIUM 

Kolekcja dodatków styliza-
cyjnych dla małych księżni-
czek, marki The Knitelier - 
autorskiego projektu  
gniewkowianki, Marii Mnich 
podbija świat. 

Kiedy Maria Mnich była nasto-
latką, rozpoczęła zupełnie nie-
spodziewanie karierę, jako mo-
delka. Współpracowała mię-
dzy innymi z takimi markami 
jak Calvin Klein, Armani, Cha-
nel, Louis Vuitton, MaxMara 
czy Vogue. 

Te światowe nazwy zna 
chyba każdy... 29-letnia dziś 
Maria Mnich przez cztery lata 
mieszkała w Nowym Jorku, 
zajmując się modelingiem oraz 
fotografią. Nie spoczęła jednak 
na laurach.  

W marcu wróciła do Pol-
ski, by zaprezentować światu 
swój autorski pomysł - mimo że 
wiele spraw pokrzyżowała pan-
demia, ona się nie poddała. 

Jak się okazuje, było 
warto. The Knitelier, autorska 
marka rodowitej gniewko-
wianki, jest produktem dla 
świadomych mam. 

W kolekcji Marii Mnich 
znalazły się luksusowe mate-
riały: pospolity welur często 
stosowany, ustąpił miejsce 
prawdziwemu aksamitowi. 

Zamówienia spływają z ca-
łego świata, a doba dla Marii 
jest zbyt krótka. Mimo to znala-
zła chwilę by opowiedzieć nam 
o swojej kolekcji. 

Rzadko wątek gniewkow-
ski pojawia się na światowych 
salonach - a Maria Mnich ni-
gdy nie kryła tego, skąd się 
wywodzi. 

- Pomysł mojej autorskiej 
marki narodził się podczas roz-
mów z wieloma mamami, 
które nie mogły znaleźć dla 
swoich dzieci, naprawdę wyjąt-
kowych akcesoriów. Stworze-
nie mojej marki jest odpowie-
dzią na potrzeby rodziców po-
szukujących dla swoich po-
ciech czegoś naprawdę luksu-
sowego i wyjątkowego - wyja-
śnia Maria Mnich. 

Tworzenie dla dzieci spra-
wia jej ogromną przyjemność. 

Maria Mnich wierzy, że ja-
kość materiałów powinna mieć 
znaczenie, nie tylko w przy-
padku ubrań, ale również do-
datków, które w tworzeniu sty-
lizacji są niezwykle istotne. 

- Wszystkie moje projekty 
są autorskie, a każdy etap two-
rzenia kokardy, od cięcia mate-
riału, po szycie, a na składaniu 
kończąc, odbywa się w 100 pro-
centach ręcznie w mojej pra-

cowni artystycznej znajdującej 
się w Polsce. Kokardy pochodzą 
tylko z Limitowanych Edycji, 
ponieważ zależy mi, aby klient 
otrzymał produkt jedyny 
w swoim rodzaju - podkreśla 
Maria Mnich. 

Ważną kwestią jest rów-
nież sam proces tworzenia 
kokard. Jak zapewniła Marysia, 
odbywa się on w warunkach 
równowagi ekologicznej, więc 
szkodliwość dla środowiska, 
jest w jak największym stopniu 
zminimalizowana. 

- Cieszę się bardzo, że Mary-
sia jest tą samą Marysią sprzed 
lat, pozostając sobą. Jestem 
pod wrażeniem, że mimo wiel-
kiej skromności od lat, z taką de-
terminacją realizuje swoje pasje 
i cele. Życzę Jej z całego serca 
jeszcze większych sukcesów, 
dużo zdrowia i sił, by to wszystko 
potem ogarnęła - mówi autor. 
DAWID ROGALSKI

Modowa marka gniewkowianki

Aleksandra MaSza Paszkie-
wicz ze Złotnik Kujawskich wy-
stąpiła w kolejnym serialu. 
Tym razem „Rodzinnym Inte-
resie” w telewizji Puls. 

- W serialu gram rolę Doroty Fli-
sak, żony cenionego lekarza 
Piotra, który w domu bije 
i znęca się nad żoną. Zauważa 
to sąsiadka. Mąż okleja miesz-
kanie folią, kupuje siekiery, ta-
saki. Co się wydarzy dalej? 
O tym będzie można się prze-
konać w 148. odcinku serialu 
nadawanego w TV Puls - mówi 
Ola Paszkiewicz. 

Serial „Rodzinny Interes” 
można oglądać od ponie-
działku do piątku o godz. 17 
w TV Puls. 

- W serialu oprócz mnie, 
mojego męża i sąsiadki wystę-
pują także zawodowi aktorzy, 
między innymi Katarzyna Ta-
racińska, Artur Jasiński, Marek 
Krupski i Magda Modra - mówi 
Aleksandra Paszkiewicz.  

Wcześniej MaSza zagrała 
w jednym z odcinków popular-
nego serialu telewizyjnego „Gli-
niarze” emitowanego w Tele-
wizji Polsat.  

Ponadto wraz z mamą Elż-
bietą wzięły udział w progra-
mie telewizji TTV „Pierwszy 

raz za granicą”. Mieszkanki 
Złotnik Kujawskich wybrały się 
do Niemiec. 

Aleksandra Paszkiewicz 
na co dzień jest wokalistką ze-
społu MaSza. Na swoim koncie 
ma między innymi takie 
utwory jak „Jestem Zako-

chana”, „Słodka Kotka” czy „Ze 
Mną Bądź”. Śpiewa od 2014 
roku. Wcześniej zajmowała się 
choreografią i tańczyła z tak 
znanymi formacjami jak Bayer 
Full, Classic, Toledo czy Mejk. 

Taniec towarzyski treno-
wała przez ponad 15 lat. Osią-

gnęła wiele na szczeblu ogólno-
polskim. Pracowała także jako 
sędzia międzynarodowy. 

Od 2008 roku jest instruk-
torką tańca. Zdradza dzieciom, 
młodzieży i dorosłym tajniki 
tańca towarzyskiego, nowo-
czesnego i latino solo.

Aleksandra Paszkiewicz pojawiła się w „Rodzinnym Interesie”
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Z uwagi na zagrożenie była 
konieczność ewakuowania 
kilkudziesięciu osób z oko-
licznych budynków. Droga 
krajowa numer 15 na wysoko-
ści Szadłowic została  
zczasowo zamknięta. Poli-
cjanci kierowali na objazdy 
do czasu wydobycia niebez-
piecznego przedmiotu.  

Zabrali go saperzy, by 
zdetonować na poligonie. 
Bardzo dobrze, gdy po ujaw-
nieniu niewybuchów, ich 
znalazcy jak najszybciej in-
formują służby, które zajmą 
się jego bezpiecznym prze-
wiezieniem. 

- Niewłaściwe obchodze-
nie się z niewybuchami, ru-
szanie ich, rozkręcanie, czy 
rzucanie jest realnym zagro-
żeniem i grozi wybuchem. 
Przedmioty te bowiem, po-
mimo wielu lat przebywania 
w ziemi, są nadal realnym za-
grożeniem. Brak świadomo-

ści o tym może doprowadzić 
do nieszczęścia, a nawet 
śmierci. „Na własną rękę” nie 
wolno pozbywać się takich 
przedmiotów – informuje 
asp. szt. Patryk Nadolny z Ko-
mendy Powiatowej Policji 

w Inowrocławiu. W przy-
padku znalezienia niewybu-
chów natychmiast należy po-
wiadomić policję, która działa 
całodobowo i poinformuje 
grupę saperską. Kontaktując 
się z policją należy podać do-

kładne miejsce odnalezienia, 
w miarę możliwości określić co 
zostało znalezione i wygląd 
przedmiotu. Należy też podać 
kontakt telefoniczny do osoby, 
która ma wiedzę o znalezisku.                                 
(DM) 

Niewybuch w Szadłowicach
W Szadłowicach (w gminie 
Gniewkowo) 6 kwietnia zo-
stał wykopany z ziemi niewy-
buch. To przedmiot o wymia-
rach około 80 na 20 centy-
metrów, ważący orientacyj-
nie około 50 kilogramów. 
Na miejscu działali wojskowi 
saperzy, policjanci i strażacy.  
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Są już za kratami
Policjanci z Gniewkowa zatrzy-
mali dwóch poszukiwanych. 
Namierzyli ich kryjówkę i tam 
odnaleźli zaskoczonych męż-
czyzn. Już są za kratami. 

Mundurowi uzyskali informa-
cję, że na terenie Inowrocławia 
pod jednym z adresów mogą 
przebywać dwaj mężczyźni 
z Gniewkowa, którzy są  poszu-
kiwani przez policję. Mieli oni 
do odbycia kary pozbawienia 
wolności zarządzone przez ino-
wrocławski sąd. 

- Policjanci wkroczyli 
do jednego z mieszkań i tam za-
stali poszukiwanych. 27-letni 
mężczyzna miał do odbycia 
karę 5 lat pozbawienia wolno-
ści, a jego 31-letni kolega karę 
ponad miesiąca - mówi asp. szt. 
Izabella Drobniecka z KPP 
w Inowrocławiu. 

Chwilę po zatrzymaniu zo-
stali przewiezieni przez poli-
cjantów do policyjnego aresztu, 
a stamtąd już prosto do więzie-
nia, gdzie odbywają swoje wy-
roki.                                                             (DM)                            

Nie ma praktycznie dnia, by 
policjanci inowrocławskiej 
„drogówki” nie namierzyli kie-
rowców za przekroczenie 
prędkości. Podczas rozmowy 
z kierującymi patrole przypo-
minają przepisy i tłumaczą za-
stosowanie oraz skutki ich ła-

mania. Prędkość cały czas po-
zostaje jako jedna z głównych 
przyczyn zdarzeń drogowych. 

Na terenie powiatu ino-
wrocławskiego patrole ruchu 
drogowego zatrzymały do kon-
troli kilka kolejnych osób 
za przekroczenie prędkości. 
Z racji tego, że pojazdy jechały 
w terenie zabudowanym, poli-
cjanci zatrzymali kierowcom 
prawo jazdy. 

W Batkowie (w gminie 
Inowrocław) patrol namierzył 
forda. Pojazd jechał 104 km/h. 
Kierował nim 44-letni mężczy-

zna. Przez Złotniki Kujawskie 
przemieszczał się kierowca 
mazdy. 35-letni mężczyzna  
poruszał się z prędkością  
107 km/h.  

Ponownie w Batkowie  kie-
rowca chryslera jechał z pręd-
kością 106 km/h. Pojazd prowa-
dził 48-latek.  

W Inowrocławiu kierujący 
mercedesem 34-letni kierujący 
miał na liczniku aż 111 km/h. 

Jeśli siadasz za kierownicą, 
jedź tak, by dotrzeć do celu po-
dróży i wrócić bezpiecznie 
do swojej rodziny.                       (DM)

Policjanci z powiatu inowro-
cławskiego systematycznie 
apelują do kierowców  
o jazdę z bezpieczną  
i dopuszczalną prędkością. 
Gdy dojdzie do wypadku,  
to trochę późno na refleksję.
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Miał przy sobie 
narkotyki 
Trzy lata więzienia grożą 
mieszkańcowi gminy Gniew-
kowo, którego policjanci 
przyłapali z używkami.  

9 kwietnia policjanci z Gniew-
kowa po tym, jak uzyskali in-
formację o mężczyźnie uwi-
kłanym w narkotyki, podjęli 
działania by to zweryfikować. 
Namierzyli wówczas idącego 
ulicą mieszkańca tej gminy. 
Na widok radiowozu założył 
kaptur na głowę i zmienił kie-
runek drogi. 

- Policjanci wylegitymo-
wali 31-letniego mężczyznę. Jak 
sam twierdził nic przy sobie po-

dejrzanego nie ma. Podczas 
przeszukania jego odzieży 
w kieszeni kurtki oraz portfelu 
policjanci ujawnili woreczki fo-
liowe z białym proszkiem 
o łącznej wadze 9,5 grama. Ba-
danie testerem wykazało, że to 
metaamfetamina i amfeta-
mina. Mężczyzna został zatrzy-
many do wyjaśnienia - infor-
muje asp. szt. Izabella Drob-
niecka z KPP w Inowrocławiu. 

Po zebraniu materiału do-
wodowego policjanci postawili 
mężczyźnie zarzut posiadania 
narkotyków. Grozi mu teraz za to 
kara do trzech lat pozbawienia 
wolności.                                                   (DM)
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Kierowcy jeżdżą często zbyt szybko Uważajmy 
na oszustów 
w sieci
Inowrocławska policja apeluje 
o czujność, gdy wykonujemy 
jakiekolwiek transakcje w in-
ternecie. Okazuje się, że oszu-
ści „siedzą” w nim cały czas 
i wyszukują swoje ofiary. 

Policjanci z Inowrocławia wy-
jaśniają sprawę dotyczącą 
oszukania kobiety. Otrzymała 
ona w marcu informację o rze-
komym zysku finansowym 
w zamian za udostępnienie 
swojego konta bankowego. Ta-
kiego dostępu udzieliła obcej 
osobie, po wcześniejszym zain-
stalowaniu programu do zdal-
nej obsługi komputera. 

Następnie zalogowała się 
na swoje konto, po czym dalsze 
operacje na nim robili już oszu-
ści. Początkowo faktycznie 
przelali jej pewną kwotę, co 
upewniło kobietę o ich uczci-
wości. Miała też na ich polece-
nie założyć konto na jednej 
z giełd kryptowalut, co zrobiła. 
Jednak niespodziewanie 
z konta kobiety „zniknęły” 
wszystkie oszczędności. 

W powiecie inowrocław-
skim pierwszy kwartał tego 
roku to 58 wszczętych postępo-
wań dotyczących oszustw z wy-
korzystaniem internetu.       (DM)
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Do grona rówieśników Nie-
podległej w naszym regionie 
dołączyły kolejne seniorki - 
tym razem z powiatu inowro-
cławskiego.  

Medal marszałka otrzymała 
miłośniczka dawnej muzyki 
polskiej Kunegunda Witkow-
ska z Inowrocławia i Franciszka 
Wiatrowska, mieszkanka Koło-
dziejewa (w gminie Janikowo) 
słynąca z doskonałych wytwo-
rów mięsnych.  

W setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
samorząd województwa rozpo-
czął wybijanie specjalnej edycji 
medalu Unitas Durat Palatinatus 
Cuiaviano-Pomeraniensis przy-
znawanego mieszkańcom re-
gionu, którzy ukończyli sto lat. 

- Życie najstarszych miesz-
kańców regionu jest klamrą, 
która łączy dziesięciolecia, to-
warzyszy całej współczesnej 
historii naszej ojczyzny. Ich losy 
są symbolem losów naszego 
kraju. Jesteśmy wdzięczni 
za świadectwo, za proste,  
osobiste opowieści, dlatego 
z wielką przyjemnością hono-
rujemy nestorów mieszkają-
cych w regionie najwyższym 
wojewódzkim odznaczeniem  – 
mówi marszałek Piotr Całbecki. 

Kunegunda Witkowska 
(na czarno-białym zdjęciu) 
przyszła na świat 8 marca 1921 
roku w Niszczewicach (w gmi-
nie Złotniki Kujawskie).  

W młodości przeniosła się 
do Inowrocławia, gdzie do dziś 
mieszka. Nestorka jest opie-
kuńczą i życzliwą osobą, która 
zawsze stawiała dobro innych 
na pierwszym miejscu.  

Nawet w czasie okupacji 
nie odmawiała pomocy potrze-
bującym. Przez lata pracę 
w handlu i kierowanie sklepem 
łączyła z troską o dom oraz wy-
chowywaniem dzieci. 

Kołodziejewo w powiecie 
inowrocławskim to miejsce, 
w którym mieszka Franciszka 
Wiatrowska. Stulatka swój ju-
bileusz świętowała 24 marca. 

Pochodzi z Małopolski - 
skąd, gdy była dzieckiem, jej ro-
dzina przeniosła się do naszego 
regionu. Słynęła z doskonałych 
wytworów mięsnych, które go-
ściły nie tylko na rodzinnym 
stole, ale też w domach miesz-
kańców Kołodziejewa i okolic. 
W wolnych chwilach zajmo-
wała się ogrodem, który był 
wielokrotnie nagradzany w lo-
kalnych konkursach.

Jeszcze w tym roku 3 tysiące 
bransoletek życia trafi do miesz-
kańców 78 gmin i miast z woje-

wództwa kujawsko-pomor-
skiego. Teleopieka domowa to 
ciesząca się dużym zaintereso-
waniem forma wsparcia opie-
kuńczego niesamodzielnych 

osób starszych. Bransoletki ży-
cia ratują w sytuacjach zagroże-
nia i dają poczucie bezpieczeń-
stwa. - Ten bardzo potrzebny 

program adresowany jest 
do mieszkających samotnie 

osób starszych. Chcemy, by mo-
gli z niego korzystać wszyscy 
potrzebujący, ale do tego nie-

zbędne jest partnerstwo samo-
rządów gminnych. Samorząd 

województwa, który wziął 
na siebie lwią część kosztów 
i wszystkie przygotowania 

do wdrożenia systemu, 
od wielu miesięcy prowadzi 

rozmowy z samorządowcami, 
przekonując ich do partycypacji 
w programie -  przekonuje mar-

szałek Piotr Całbecki.

                  RATUJĄ ŻYCIEMedale dla seniorek z powiatu
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Grupa spadkowa 
Miejsca 8-19: Cuiavia Bank 
Spółdzielczy Inowrocław - 
BKS Bydgoszcz 0:1, Jan Cha-
chuła, Sparta Brodnica - Unia 
Gniewkowo 0:0, Lech Rypin - 
Unia G. 0:2, Oskar Kryszak 2, 
Orlęta Aleksandrów Kujawski 
- Cuiavia Banka Spółdzielczy 
2:1, Dmytro Bohachov, Miłosz 
Sadowski - Dawid Jastrzębski, 
Legia Chełmża - Wda Świecie 
1:1, Rafał Etmański - Jakub 
Ratkowski, KS Brzoza - Start 
Eco-Pol Pruszcz 1:2, Karol 
Szalla - Kacper Sapa, Jakub 
Krukowski, Wda Świecie - KS 
Brzoza 10:0, Wojciech Ernest 
2, Bartosz Czerwiński 2, Karol 
Maliszewski 2, Miłosz Wasz- 

czuk, Jakub Ratkowski, Nor-
bert Frankiewicz, Mateusz Ol-
szewski (samobójcza), Start 
Eco-Pol - Sparta 1:0, Jakub 
Krukowski, Chełminianka 
Chełmno - Kujawiak Lumac 
Kowal 3:1, Piotr Gross 3 - Rafał 
Jankowski.       

Tabela: 8. Legia 30 punk-
tów, 9. Unia G. 29, 10. Wda 28, 
11. Sparta 27, 12. BKS 26,  
13. Lech 25, 14. Chełminianka 
22, 15. Start 20, 16. Orlęta 19,  
17. Cuiavia Bank Spółdzielczy 
15, 18. Kujawiak Lumac 13,  
19. KS Brzoza 3.    

Grupa mistrzowska 
Miejsca 1-7: Włocłavia Włocła-
wek - Pogoń Mogilno 2:0, Ar-
thur Gardin, Łukasz Witucki, 
Chemik Moderator Bydgoszcz 
- Sportis SFC Łochowo 1:0, Da-
mian Rysiewski, Kujawianka 
Izbica Kujawska - Lider Włocła-
wek 0:0, Zawisza Bydgoszcz - 
Włocłavia 0:0, Lider - Pogoń 
1:0, Adrian Pęgowski, Kuja-
wianka - Chemik Moderator 
0:2, Grzegorz Adamski, Oskar 
Lipkowski.  

Tabela: 1. Zawisza 46 
punktów, 2. Włocłavia 43, 3. Li-
der 43, 4. Chemik Moderator 
41, 5. Kujawianka 34, 6. Sportis 
SFC 34, 7. Pogoń 29.  

W sobotę gniewkowianie 
podejmować będą Start (godz. 
14). Inowrocławianie w sobotę 
na Stadionie Miejskim przy ul. 
Wierzbińskiego zmierzą się 
z Chełminianką (godz. 16).   
(DM)

Wyjazdowe zdobycze Unii
Dwie następne kolejki rozegrali 
piłkarze czwartej ligi. Unia 
Gniewkowo zdobyła na wyjaz-
dach cztery punkty. Dwie po-
rażki poniosła Cuiavia. 

Rajdy rowerowe
Od kilku lat w Zespole Szkół 
Budowlanych w Inowrocławiu 
działa Szkolne Koło Krajo-
znawczo-Turystyczne. 

W ramach jego działalności 
uczniowie wspólnie z opieku-
nem Dariuszem Dekańskim – 
nauczycielem wychowania fi-
zycznego i wielkim propagato-
rem aktywnego spędzania wol-
nego czasu na świeżym powie-
trzu, wyjeżdżają w pobliskie re-
jony malowniczego powiatu 
inowrocławskiego. 

Rowerzyści objechali już 
tereny rzeki Noteci, śluzy 
na Noteci oraz zielone płuca 
Inowrocławia - czyli lasy bal-
czewskie. Podczas każdego 

rajdu młodzieży towarzyszy 
hasło „Poznajemy ekologicz- 
ny powiat inowrocławski”. 
Uczestnikom wypraw dobrze 
znany jest też rowerowy szlak 
generała Władysława Sikor-
skiego - patrona szkoły. 

Taka forma rozwijania pa-
sji pozwala na dotarcie do  
miejsc, do których nie dotar-
łoby się samochodem, a także 
pieszo. To szansa na spojrzenie 
na pewne rejony najbliższej 
okolicy z zupełnie nowej per-
spektywy.  

Podróżując rowerem mi-
łośnicy ekologii korzystają 
zwykle z lokalnych dróg, co po-
zwala im bliżej poznać powiat 
inowrocławski.                            (DM)                                             
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 Puchar Polski 
1/8 finału: Lider Włocławek - 
Unia Janikowo 1:5, Marcin By-
kowski - Gracjan Goździk 2, 
Przemysław Kędziora 2, Adam 
Konieczny, Sportis Łochowo - 
Pomorzanin Toruń 0:5, Rafał 
Więckowski, Mateusz Zbira-
nek, Dawid Zaborowski, Nico-
las Kankowski, Kamil Woro-
niecki, Tłuchovia Tłuchowo - 

Elana Toruń 0:5, Damian Zagór-
ski 2, Jakub Stawski, Dominik 
Pisarek, Damian Lenkiewicz.  

Mecze: Noteć Inowrocław 
- BKS Bydgoszcz, Pogoń Mo-
gilno - Sparta Brodnica i Mień 
Lipno - Chemik Moderator Byd-
goszcz zostały przełożony z po-
wodu zagrożenia epidemicz-
nego.  

Ćwierćfinały: Unia Solec 
Kujawski - Elana, Włocłavia 
Włocławek - Pomorzanin, Unia 
Janikowo - Mień/Chemik Mo-
derator, Pogoń/Sparta - No-
teć/BKS Bydgoszcz.        

Trzecia liga (grupa 2) 
Miejsca 9-22: Unia Janikowo - 
Gryf Wejherowo 1:1, Gracjan 

Goździk - Norbert Hołtyn, 
Mieszko Gniezno - Kotwica Ko-
łobrzeg 0:3, Sokół Kleczew - 
Górnik Konin 3:1, Chemik Po-
lice - Bałtyk Koszalin 0:3, Jarota 
Jarocin - Gwardia Koszalin 0:3, 
Flota Świnoujście - Nielba Wą-
growiec 3:3, Pomorzanin Toruń 
- Unia Swarzędz 1:0. 

Tabela: 9. Kotwica 35 pkt., 
10. Sokół 33, 11. Bałtyk K. 32,  
12. Unia Janikowo. 30, 13. Jarota 
29, 14. Pomorzanin 29, 15. 
Gwardia 28, 16. Nielba 27, 17. 
Flota 26, 18. Unia Swarzędz 25, 
19. Gryf 22, 20. Chemik 9,  
21. Górnik 8, 22. Mieszko 2.          

Miejsca 1-8: Radunia Stę-
życa - Pogoń II Szczecin 2:0, 
Świt Skolwin - Bałtyk Gdynia 

4:1, Polonia Środa Wielkopol-
ska - GKS Przodkowo 0:1, Elana 
- KP Starogard Gdański 0:1, Po-
goń II - KP Starogard 0:3, GKS 
Przodkowo - Elana Toruń 0:0, 
Bałtyk G. - Polonia 0:0, Radunia 
- Świt 3:0. 

Tabela: 1. Radunia 61 pkt., 
2. Świt 53, 3. Polonia 50, 4. KP 
Starogard 42, 5. GKS Przod-
kowo 39, 6. Elana 37, 7. Bałtyk 
G. 34, 8. Pogoń II 34.  

W sobotę janikowianie za-
grają w Policach ze zdegrado-
wanym już praktycznie Chemi-
kiem (godz. 14). Następnie po-
jadą do Konina na spotkanie 
z Górnikiem (24 kwietnia godz. 
17). W tych meczach liczymy 
na sześć punktów.                     (DM)

Wygrana i remis janikowian

Piłkarze Unii Janikowo awan-
sowali do ćwierćfinału Pu-
charu Polski na szczeblu wo-
jewódzkim. W meczu trzeciej 
ligi (grupy drugiej) zremiso-
wali z Gryfem Wejherowo, 
choć liczyli na zdobycie  
kompletu punktów. 
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Trzeci w Europie
Artu Mikołajczewski (Klub 
Wioślarski Gopło Kruszwica) 
zdobył brązowy medal w je-
dynce wagi lekkiej Mistrzostw 
Europy, które odbyły się w Va-
rese we Włoszech.  

Kruszwiczanin dobrze rozegrał 
finałowy wyścig. Przez poło- 
wę dystansu utrzymywał się 
na trzecim, czwartym miejscu, 
a na finiszu stoczył bój z Gabrie-
lem Soaresem. Uzyskał czas 
7:03,83.  

O srebrnym medalu zde-
cydował fotofinisz - Włoch był 

o 0,2 sekundy szybszy 
(07:03.63). Bezkonkurencyjny 
okazał się Węgier Peter Galam-
bos (07:01.52). 

- Bieg ułożył się nadspo-
dziewanie dobrze dla mnie. 
Na rozgrzewce czułem, że wró-
cił ten stary Artur z jedynki, 
po ostatnim okresie pływania 
w dwójce - mówił Mikołajczew-
ski w rozmowie z TVP Sport. 

Artur na Igrzyskach Olim-
pijskich w Tokio popłynie 
w dwójce wagi lekkiej z Jerzym 
Kowalskim z KW Gopło. 
(DM)
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Wyniki 
Pierwsza runda fazy play off: 
Trefl II Sopot - KSK Noteć Ino-
wrocław 83:70 (26:18, 28:12, 
10:27, 19:13), Hubert Łałak 32 
(4), Adrian Pajkert 16 (4), Daniel 
Ziółkowski 14, Bartosz Olech-
nowicz 12 (4), Wiktor Jaszczer-
ski 7, Piotr Bobka 2, Filip Gurta-
towski 0, Miłosz Toczek 0 - Ma-
teusz Marciniak 11 (2), Mateusz 
Stańczuk 10, Kacper Grzelak 9, 
Marcin Majer 9, Mateusz Ziół-
kowski 8, Damian Szczepanik 7 
(1), Karol Michałek 6, Kamil Ma-
ciejewski 4, Tomasz Kretkow-
ski 0;  

KSK Noteć - Trefl II 94:78 
(23:23, 24:30, 21:12, 26:13), Fili-
piak 21, Szczepanik 17 (1), Mar-
ciniak 15 (3), M. Ziółkowski 13 
(1), Grzelak 10 (1), Majer 8, Ma-
ciejewski 6, Stańczuk 4 - D. Ziół-
kowski 21, Łałak 20 (4), 
Jaszczerski 15 (1), Bobka 12 (1), 
Olechnowicz 7 (1), Pajkert 3 (1), 
Gurtatowski 0, Toczek 0. 

W dwumeczu 164: 161 dla 
inowrocławian.     

Ogniwo Szczecin - Poli-
technika Gdańska 83:68 i 78:76; 
Sklep Polski MKK Gniezno - 
AMW Asseco Arka Gdynia 
75:77 i 98:87, MMKS Żak Kosza-
lin - Miasto Zakochanych Cheł-
mno 97:65 i 125:101.    

Druga runda: BS Polonia 
Bytom - KSK Noteć 81:73 
(26:18, 15:25, 23:11, 17:19), Mar-
cin Salamonik 37 (8), Emil Pod-
kowiński 12, Szymon Daszke 11 
(2), Wojciech Leszczyński 8, 
Piotr Łucka 6 (1), Norbert Kujon 
4 (1), Paweł Mol 2, Krzysztof 
Kurdbuski 1 - Filipiak 19 (1), Ma-
jer 13, Marciniak 12 (2), Macie-
jewski 11 (2), Szczepanik 9 (2), 
M. Ziółkowski 5 (1), Grzelak 4, 
Stańczuk 0.  

Drugi mecz w sobotę 
o godz. 18 w hali OSiR w Ino-
wrocławiu. Rywalizacja od-
bywa się do dwóch zwycięstw. 
Ewentualne trzecie spotkanie 
w Tarnowskich Górach.  

MMKS Żak Koszalin - Daas 
BH Bielsko-Biała 95:61, Sokół 
Ostrów Mazowiecka - Igne-
rHome AZS Basket Nysa 76:79, 
AZS AGH Kraków - Ogniwo 
Szczecin 105:80, KKS Tur Ba-
sket Bielsk Podlaski - KS Sudety 
Jelenia Góra 104:83, UNB AZS 
UMCS Start Lublin - KS Kosz 
Pleszew 74:53, Rycerze Ry-

dzyna - ŁKS AZS UŁ SG Łódź 
98:88. Spotkanie: AZS AWF 
Mickiewicz Romus Katowice - 
Sklep Polski MKK Gniezno za-
kończyło się już po zamknięciu 
tego wydania.  

Podopieczni Piotra Wi-
śniewskiego w pierwszej run-
dzie zdołali wyeliminować ze-
spół z Sopotu. W rewanżu 
odrobili straty z pierwszego 
meczu, mimo że walczyli bez 

środkowego Karola Michałka. 
W starciu z Polonią Bytom 
szkoleniowiec miał do dyspo-
zycji tylko ośmiu zawodników. 
Zabrakło nie tylko Michałka, ale 
też Tomasza Kretkowskiego.     

Najwięcej problemów ino-
wrocławianom sprawił Marcin 
Salamonik. Doświadczony ko-
szykarz wiele lat spędził 
na parkietach ekstraklasy 
i pierwszej ligi.                              (DM)

Noteć lepsza od Trefla II. Walczy z Polonią
Koszykarze KSK Noteć Ino-
wrocław walczą w fazie play 
off drugiej ligi. W dwumeczu 
okazali się lepsi od Trefla II So-
pot. Przegrali za to pierwsze 
spotkanie z Polonią Bytom.

W grupie A walczącej o awans 
do mistrzostw Polski wystąpiło 
siedem zespołów, w tym trzy 
drużyny z Inowrocławia. 

Aleksandra Dobecka i Ka-
rolina Świerczyńska (MSPS/IAK 
II) wygrały sześć spotkań 
w znakomitym stylu.  

Ania Brudzińska i Katja 
Guźlecka (MSPS/IAK I) zajęły 
drugie miejsce. Odniosły cztery 

zwycięstwa oraz poniosły dwie 
porażki. Joanna Sarnecka, 
Hanna Kopińska, Zofia Sękow-
ska (MSPS/IAK III) uplasowały 
się na szóstej pozycji i spadły 
do grupy B.  

Dobrze spisały się Zuzanna 
Mikołajew i Zuzanna Dankow-
ska (MSPS/IAK IV). Wygrały 
grupę C (sześć wygranych me-
czów). Awansowały do grupy B. 

Tabela 
1. MSPS/IAK II 40 punktów,  
2. MSPS/IAK I 39, 3. SP 31 Pałac 
Bydgoszcz I 38, 4. SP 31 Pałac II 
37, 5. Sokół Mogilno V 36,  
6. MSPS/IAK III 35, 7. Culmen 
Chełmno I 34.                                  (DM)

Wciąż w formie

Najmłodsze zawodniczki 
MSPS/Inowrocławskiej Aka-
demii Siatkówki zanotowały 
kolejny świetny występ  
w trzecim turnieju minisiat-
kówki w kategorii dwójek o mi-
strzostwo województwa.

Grali w półfinałach
Patrycja Tomczak (LZS Snet 
Janikowo), Krzysztof Kortas 
i Mateusz Lewandowski (obaj 
LUKS Zefir Janikowo) rywali-
zowali w Osiecznej w półfina-
łach XLV Indywidualnych Mi-
strzostw Polski w warcabach.  

Zmagania rozegrano w dwóch 
grupach po 26 graczy. Do finału 
awansowało jedynie po czte-
rech najlepszych warcabistów. 

Janikowianie nie znaleźli 
się w tym gronie.  

W grupie A Lewandowski 
zajął dziesiąte miejsce. W gru-
pie B Kortas był jedenasty, 
a Tomczak uplasowała się  
na 17. pozycji. 

Grupa A  
1. Mateusz Niczyporuk 10 pkt., 
2. Amadeusz Zyber-Moszak 
(obydwaj UKS Roszada Lipno) 
10, 3. Sebastian Wieczorek (OKS 
Sokół Wrocław) 9, 4. Bartosz 
Gronowski (UKS Lokator Gnie-
zno) 9, ... 10. Mateusz Lewan-
dowski 8.  

Grupa B 
1. Marta Bańkowska (UKS 
Struga Marki) 12 pkt., 2. Filip 
Kurczewski (Roszada) 11, 3. 
Piotr Chmiel (WKS Admirał 
Szczecin) 10, 4. Karol Dudkie-
wicz (LKS Olymp Błonie) 9, ... 
11. Krzysztof Kortas 7, 17. Patry-
cja Tomczak 7.                                (DM) FO
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Wygrał Wiśniewski
Dawid Wiśniewski (ITT Gopla-
nia Inowrocław) triumfował 
w Ogólnopolskim Finale Zimo-
wych Mistrzostw Polskiej Ligi 
Tenisa 2021, który odbył się 
na kortach WTS Orzeł War-
szawa. 

W zmaganiach pierwszej ligi 
(dla zawodników, trenerów i in-
struktorów tenisowych) rywa-
lizowało 17 najlepszych graczy 
wyłonionych w turniejach eli-
minacyjnych.  

Wiśniewski był faworytem 
zawodów. Wytrzymał presję. 
W fazie grupowej zajął pierwsze 
miejsce. Wygrał z Paweł Czer-
nialisem (Żegary) 4:1, 4:0 (w PLT 
gra się sety do zdobycia czte-
rech gemów), Kacpra Lemiesza 
(Warszawa) 4:1, 4:0 i Szymona 
Bundę (Barlinek) 4:1, 4:2.   

W ćwierćfinale utalento-
wany tenisista z Inowrocławia 
był lepszy od Pawła Bilickiego 
(Szczecin) 4:0, 4:0, a w półfi-
nale pokonał Krzysztofa 
Stempnia (Warszawa) 4:2, 4:3. 

Niezwykle dramatyczny 
był finałowy pojedynek Da-
wida z Maciejem Łuczakiem 
(syn byłego zawodnika Gopla-
nii Mikołaja). Wiśniewski wy-
grał z dziennikarzem TVP 
Sport 3:4, 4:3, 10:6.  

Grodziski bez wygranej 
W finałowym turnieju w kate-
gorii amatorów powyżej 45 lat 
startował Rafał Grodziski 
z Góry koło Inowrocławia. Od-
padł już w fazie grupowej. Prze-
grał z Robertem Telegą (Kra-
ków) 0:4, 0:4 i Janem Szymcza-
kiem (Warszawa) 3:4, 1:4.   (DM)
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