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E
pidemia koronawirusa 
wpłynęła na funkcjono-
wanie naszego samo-
rządu w wielu obszarach, 
w szczególności: zdro-
wia, pomocy społecznej, 

edukacji, zarządzania kryzysowego, 
bezpieczeństwa sanitarnego, a także 
organizacji pracy jednostek organiza-
cyjnych. Priorytetem stało się zapew-
nienie bezpieczeństwa mieszkańcom 
w dostępie do oferowanych przez nas 
usług, z drugiej natomiast strony za-
pewnienie bezpiecznego środowiska 
pracy pracownikom powiatu i podle-

głych jednostek organizacyjnych – oce-
nia starosta Wiesława Pawłowska. 

Niedawno zakończono realizację 
unijnego projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie epidemii COVID” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój na lata 2014-2020 - Dzia-
łanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokal-
nym, PI 9 iv: Ułatwianie dostępu 
do przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym. 

Unijne sformułowania brzmią dość 
skomplikowanie, więc wyjaśniamy, 
że głównym celem projektu było za-
pobieganie i ograniczenie negatyw-
nych skutków wystąpienia koro- 
nawirusa w obszarze tzw. pieczy za-
stępczej. 

Powiat Inowrocławski zakupił 
laptopy, sprzęt audiowizualny oraz 
oprogramowanie, w tym dla dzieci 
z niepełnosprawnością. Dokonano 
także zakupu środków ochrony indy-
widualnej - maseczek, rękawiczek, 
środków dezynfekcyjnych. 

Takie wsparcie otrzymało aż 109 
podmiotów z Powiatu Inowrocław-
skiego: 67 rodzin zastępczych spo-
krewnionych, 23 rodziny zastępcze 
niezawodowe oraz siedem placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Łącz-
nie obdarowano 292 osoby. 

W ramach projektu zakupiono 
155 laptopów, 40 telewizorów, 3 sztuki 
oprogramowania komputerowego dla 
dzieci z niepełnosprawnością oraz pa-
kiety środków ochrony osobistej: 9190 
maseczek, 45 950 rękawiczek oraz 620 
litrów płynów dezynfekujących. 

Całkowita wartość przekazanego 
wsparcia to 488 899 zł. Pieniądze po-

chodziły ze środków europejskich oraz 
z dofinansowania krajowego. 

Przypomnijmy, że to nie jedyne 
wsparcie dla powiatowych placó-
wek. W ramach realizowanego obec-
nie projektu „Wsparcie osób star-
szych i kadry świadczącej usługi spo-
łeczne w zakresie przeciwdziałania 
oraz rozprzestrzeniania się COVID-
19, łagodzenia jego skutków na tere-
nie województwa kujawsko-pomor-
skiego” finansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2014-2020, już nie-
bawem pracownikom placówek 
opiekuńczo-wychowawczych zosta-
nie udzielone wsparcie w formie: 
środków ochrony osobistej, testów 
oraz dodatków do wynagrodzeń 
na okres 3 miesięcy. 

Wartość projektu po stronie Po-
wiatu Inowrocławskiego to kwota  
1 430 576 zł, a dofinansowanie wynosi 
1 327 280 zł. Wkład własny Powiatu 
Inowrocławskiego to 103 296 zł.
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Cenne wsparcie dla rodzin zastępczych 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych 
przekazał w ciągu ostatniego roku Powiat 
Inowrocławski. Dzieci i ich opiekunowie 
otrzymali łącznie blisko 200 laptopów i te-
lewizorów oraz tysiące maseczek, rękawi-
czek i butelek z płynem dezynfekcyjnym.
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Powiatowy Urząd Pracy 
w Inowrocławiu ogłosił nabór 
wniosków na udzielenie dota-
cji dla mikroprzedsiębiorcy 
i małego przedsiębiorcy 
w sprawie wsparcia uczestni-
ków obrotu gospodarczego 
poszkodowanych wskutek 
pandemii COVID-19. 

Można uzyskać 5 tysięcy zło-
tych. Nabór potrwa do 31 maja. 

O dotację mogą starać się 
mikroprzedsiębiorcy i mali 
przedsiębiorcy, którzy 
na dzień 30 listopada 2020 
roku prowadzili działalność 
gospodarczą, oznaczoną wed-
ług PKD, jako rodzaj przewa-
żającej działalności z kodami 
zgodnymi z zamieszczoną 
na stronie PUP tabelą, których 

przychód z działalności w ro-
zumieniu przepisów podatko-
wych uzyskany w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc zło-
żenia wniosku był niższy co 
najmniej o 40% w stosunku 
do przychodu uzyskanego 
w miesiącu poprzednim, lub 
w analogicznym miesiącu 
roku poprzedniego lub we 
wrześniu 2020 r. oraz którzy 
na podstawie ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. – Prawo przed-
siębiorców nie mieli zawiesze-
nia wykonywania działalności 
gospodarczej na okres obej-
mujący dzień 30 listopada 
2020 r. 

Zapraszamy do zapoznania 
się ze szczegółami dotyczącymi 
wsparcia na stronie PUP: 
www.inowroclaw.praca.gov.pl.24 lutego prokurator postawił 

Katarzynie W., mieszkance 
podinowrocławskich Turzan 
zarzuty pozbawienia życia 
dwóch małoletnich chłopców - 
jej synów. Kobieta decyzją 
sądu została aresztowana 
tymczasowo na trzy miesiące. 

Przypomnijmy. Do tragedii 
doszło 5 lutego bieżącego roku 
w jednym z domów w pod- 
inowrocławskiej wsi Turza- 
ny (w gminie Inowrocław). 
Śmierć od ran kłutych ponieśli 
tam dwaj chłopcy w wieku 3 i 5 
lat.  

Do szpitala trafiła nato-
miast matka chłopców. Ze 
względu na jej stan zdrowia 
prokuratura musiała czekać 
prawie trzy tygodnie na to, by 
przesłuchać kobietę. 

Jak informuje Robert 
Szelągowski, prokurator rejo-
nowy w Inowrocławiu, we 
wtorek, 23 lutego prokura-
tura otrzymała opinię bie-
głych z zakresu psychiatrii 
i psychologii, która umożli-
wiała podjęcie czynności. 
Jeszcze tego dnia prokurator 
zdecydował o zatrzymaniu 
Katarzyny W.  

Dzień później kobieta zo-
stała przesłuchana. 

- Postawiono jej dwa za-
rzuty dotyczące pozbawienia 
życia dwóch małoletnich 
chłopców, którzy byli synami 
zatrzymanej. Kodeks karny 
przewiduje za taki czyn karę 
od 8 do 25 lat pozbawienia wol-
ności lub dożywocie - infor-
muje prokurator Szelągowski. 

Prokuratura wystąpiła 
do sądu o zastosowanie wobec 
kobiety tymczasowego, trzy-
miesięcznego aresztu. Sąd 
przychylił się do tego wniosku. 
(FI)

Są zarzuty dla matki!
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Powiatowe wsparciePALETA MARZEŃ 

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Inowrocławiu ogłosił kon-

kurs dla młodszych dzieci, 
które puszczą wodze fantazji 
i zaprezentują nam marzenia 
na papierze. Konkurs adreso-
wany jest do dzieci w wieku  
4-6 lat i 7-9 lat. - Każdy z nas, 
zwłaszcza najmłodszy, lubi 

marzyć i wyruszać w świat wy-
obraźni. Każdy ma najskrytsze 
pragnienia. Zachęcamy do po-
dzielenia się nimi – przedsta-
wienia swoich marzeń na pa-
pierze! – namawiają organiza-
torzy.Patronat nad konkursem 

objęła starosta Wiesława Pa-
włowska. Regulamin i szcze-

góły można znaleźć na stronie  
www.mdk-inowroclaw.pl. 
ZACZĘŁY SIĘ PRÓBNE MATURY 

W środę był pierwszy dzień 
próbnych matur przygotowa-
nych przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną w Warszawie. 
Uczniowie mierzyli się z arku-

szem z języka polskiego. 
Udział szkół w próbnych egza-
minach nie jest obowiązkowy, 
jednak wszyscy dyrektorzy li-
ceów i techników, dla których 
organem prowadzącym jest 

Powiat Inowrocławski zdecy-
dowali o przystąpieniu ucz-

niów ostatnich klas do próbnej 
matury. Próbne egzaminy od-

bywają się w większości 
stacjonarnie w szkołach, z za-
chowaniem wszelkich reguł 

dotyczących bezpieczeństwa 
sanitarnego i częściowo zdal-

nie. Potrwają do 16 marca. 
INWENTARYZACJA ZBIORÓW 

Biblioteka Miejska im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu 
przygotowuje się do inwenta-
ryzacji księgozbioru w wypo-

życzalni (15-26 marca). Apeluje 
do czytelników o wypożycze-

nie większej liczby książek, aby 
w tym czasie zapewnić sobie 

interesującą lekturę.
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Kolejne miesiące w Tanzanii 
upłynęły licealistce z Powiatu 
Inowrocławskiego Zosi 
Kiestrzyn pod znakiem słońca 
i deszczu. 

- Jeszcze przed zakończeniem 
pierwszego semestru odbył się 
weekend sportu podczas któ-
rego rywalizowaliśmy z campu-
sem znajdującym się w Arushy. 
Później już rozpoczął się okres 
ostatnich testów i każdy rozjeż-
dżał się do swoich krajów – 
wspomina uczennica I LO.  

Do domu przyjechała 
na początku grudnia i spędziła 
tam wspaniały czas w gronie 
najbliższych. - Zasmakowałam 
naszego jedzenia, za którym 
tęskniłam i od nowa doceniłam 
wszystko co znajduje się w na-
szej okolicy – przyznaje Zosia.  

Pojawiła się ona również 
w programie Dzień Dobry TVN, 
gdzie opowiadała o swo- 
jej tanzańskiej przygodzie, 
a w styczniu wróciła do Afryki. 
Tam czekały na nią niespo-
dzianki.  

- W drugim tygodniu 
szkoły zostaliśmy zaskoczeni 
przejściem na dwa tygodnie 
do nauki zdalnej ze swoich rezy-
dencji. Przez ten czas nie mogli-
śmy skontaktować się z nikim 
spoza naszego domu, a więc 
były to dwa tygodnie trudnej dla 
nas izolacji. Jednakże teraz 

wszystko pomału wraca 
do normy i w ubiegły piątek 
wszyscy cieszyliśmy się wy-
cieczką do bajkowych gorących 
źródeł Maji Moto oddalonych 
niecałe dwie godziny od Moshi. 
Było to niezwykłe przeżycie 
i z pewnością chciałabym tam 
jeszcze wrócić – relacjonuje Zo-
sia Kiestrzyn.  

Przypomnijmy, że licea-
listka od ubiegłorocznego lata 
uczy się w Tanzanii, w United 
World College East Africa.  

Jej wyprawę wspierał Po-
wiat Inowrocławski, który za-
kupił dla nastolatki strój ku-
jawski, w którym prezento-
wała się na oficjalnych spot-
kaniach.

Czasem słońce, czasem deszcz

Powiat Inowrocławski przygo-
towuje Strategię Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych 
na lata 2021-2027. Mieszkańcy 
mogą mieć na nią wpływ, bio-
rąc udział w specjalnej ankie-
cie. 

W strategii zawarte zostaną kie-
runki działań o charakterze spo-
łecznym, należące do kompe-
tencji samorządu powiatowego. 
Z uwagi na fakt, iż każde z zadań 
będzie dotyczyło rozwiązywa-
nia problemów społecznych 
mieszkańców Powiatu Inowro-
cławskiego, do udziału w proce-
sie opracowywania strategii za-
proszono zarówno przedstawi-

cieli instytucji, jak i samych 
mieszkańców. 

Ze względu na obecną sytu-
ację, związaną z pandemią, orga-
nizatorzy nie są w stanie organi-
zować bezpośrednich spotkań, 
które z pewnością byłyby najlep-
szą formą uzyskania opinii, dla-
tego zdecydowano oprzeć się 
na badaniu ankietowym. 

Ankiety będzie można wy-
pełniać do 14 marca. Im więcej 
odpowiedzi wpłynie, tym peł-
niejszy będzie obraz pro- 
blemów społecznych miesz-
kańców naszego powiatu. Link 
do ankiety można znaleźć 
na stronie internetowej 
www.inowroclaw.powiat.pl.

Ankieta dla  
mieszkańców

Licealistka z Powiatu Inowrocławskiego ze swoimi szkolnymi 
przyjaciółmi w Tanzanii
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Już od roku powiatowe 
sesje odbywają 
się zdalnie. Pracę 
przewodniczącego 
Rady Powiatu i radnych 
po raz drugi ułatwiał 
natomiast nowy system, 
umożliwiający zdalne 
głosowanie za pomocą 
wyboru odpowiedniej 
ikony na ekranie 
komputera.

XXVII sesję zdominowały 
sprawy dotyczące polityki 
społecznej, edukacji i  fi-
nansów. Podczas sesji rad-
ni przyjęli sprawozdanie 
z  działalności i  efektów 
pracy Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie 
w  Inowrocławiu w  2020 
roku oraz zestawienia po-
trzeb w  zakresie systemu 
pieczy zastępczej. Powia-
towe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Inowrocła-
wiu wypłacało w  minio-
nym roku świadczenia 162 
rodzinom zastępczym, 
w których przebywało 238 
dzieci. 36 z  tych rodzin 
to rodziny niezawodowe, 
które miały pod opieką 44 
dzieci. W  12 zawodowych 
rodzinach zastępczych 
przebywało 54 dzieci. 

Utworzonych zostało 25 
nowych rodzin zastęp-
czych, w  których umiesz-
czono 43 dzieci.

Rada zajęła się też spra-
wą uporządkowania sieci 
publicznych szkół ponad-
podstawowych na obszarze 
Powiatu Inowrocławskiego. 
W  tym celu podjęła m.in. 
intencyjną i  techniczną  
uchwałę w  sprawie za-
miaru likwidacji szkoły: 
Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Kazimierza 
Wielkiego w  Kruszwicy 
- Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej, gdyż szkoły o takiej 

nazwie już nie funkcjonują, 
a  sama placówka od wrze-
śnia 2017 roku nie posiada 
uczniów.

W  dalszej części ob-
rad radni m.in. umorzyli 
należności z  tytułu naj-
mu osobom i  firmom, 
uwzględniając pogorszenie 
ich płynności finansowej 
w  związku z  ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z  powodu 
COVID-19.

Na zakończenie radni za-
jęli się innymi sprawami 
budżetowymi i  rozpatrzyli 
petycje mieszkańców.

W zbiorach Muzeum im. 
Jana Kasprowicza znajdu-
je się wiele pamiątek po 
Stanisławie Przybyszew-
skim, słynnym pisarzu 
urodzonym na Kujawach. 
Jedną z cenniejszych jest, 
grający do dziś, fortepian 
warszawskiej marki Kern-
topf, na którym grywał 
sam Meteor Młodej Polski. 

Instrument należał do sio-
stry Stanisława – Marii. 
Poślubiła ona organistę 
Edwarda Bagińskiego i za-
mieszkała w Podgórzu, 
obecnie dzielnicy Torunia. 
Stanisław Przybyszewski, 
oprócz oczywistych talen-
tów literackich, posiadał 
zdolności muzyczne. Talent 
odziedziczył po matce Do-
rocie, która nauczyła go gry 
na pianinie.  

Jej marzeniem było, aby 
syn w przyszłości zrobił ka-
rierę pianisty wirtuoza. Po-
mimo wyboru innej drogi 
życiowej, muzyka towarzy-
szyła mu cały czas.

Chętnie grywał zarów-
no dla własnej przyjemno-
ści, jak i ku uciesze licznie 
odwiedzających go znajo-
mych. Na naszym Kerntop-
fie grywał w czasie od-
wiedzin u siostry. Swą grą 
potrafił porywać publikę. 
Właśnie taki brawurowy 
koncert przedstawił Daniel 
Olbrychski, wcielający się 
w postać Stacha w norwe-
sko-polskim filmie z 1977 r. 
pt. „Dagny”.

Przybyszewski szczegól-
nie lubował się w twórczo-
ści Fryderyka Chopina. Po 

wojnie potomkowie Marii 
i Edwarda pozbyli się znisz-
czonego instrumentu.  

Henryk Walter, pierwszy 
dyrektor inowrocławskiego 
muzeum, postanowił nabyć 
ten cenny eksponat. Forte-
pian został odrestaurowany 
przez bydgoską Spółdzielnię 
Pracy Ton, która zajmowała 
się naprawą instrumentów 
muzycznych. W roku 1972 
trafił do Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocła-
wiu, gdzie można go podzi-
wiać, a czasem posłuchać 
do dziś.

Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych 
im. Jana Pawła II w Inowrocławiu

Szkoła od lat utrzymuje 
wysoki poziom kształce-
nia. Technikum skutecznie 
kształci młodzież w wielu 
zawodach i jednocześnie 
przygotowuje do egzaminu 
maturalnego. Od lat jest lide-
rem wśród szkół wojewódz-
twa. W IV Liceum Ogólno-
kształcącym (mundurowym)  
uczniowie zdobywają nie 
tylko wykształcenie ogól-
nokształcące, ale podczas 
specjalistycznych zajęć edu-
kacyjnych mają możliwość 
przygotowania się do podję-
cia pracy w zawodzie straża-
ka lub policjanta. 

Szkoła dysponuje no-
woczesną i stale moderni-
zowaną bazą dydaktycz-
ną – są w niej pracownie 
specjalistyczne i gabinety 
multimedialne z dostępem 
do Internetu i tablicami 
interaktywnymi. Dbający 
o rozwój fizyczny mają do 
dyspozycji dwie sale gim-

nastyczne, siłownię, salę 
do tenisa stołowego, boiska 
„Orlik” i wielofunkcyjne.

Absolwentów szkół pod-
stawowych szkoła zaprasza 
do:
Technikum w zawodach:
• technik analityk
• technik teleinformatyk
• technik elektronik
• technik informatyk

IV Liceum 
Ogólnokształcącego: 
• klasa pożarnicza 
• klasa policyjna

KONTAKT:
tel. 52/353-72-10 
        i 512-282-061
e-mail: sek@zsp1-inowr.
internetdsl.pl
strona: www.zsp1ino.pl

Zespół Szkół Weterynaryjno-
-Przyrodniczych w Kobylnikach

Szkoła w Kobylnikach od 
wielu lat ma swój udział 
w kreowaniu pozytywnej 
rzeczywistości. Rolnictwo 
wpisane jest w jej tożsa-
mość od samego początku. 
Obecnie kształci techników 
weterynarii, rolników i le-
śników.

Dysponuje internatem 
szkolnym, który jest wyre-
montowany i dobrze wypo-
sażony. Zapewnia wyżywie-
nie przygotowywane przez 
Pałac w Kobylnikach. Pro-
wadzi kształcenie w klasach 
technikum dla młodzieży, 
ale również dla dorosłych 
w formie kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych na 
kierunku: rolnictwo i wete-
rynaria.

Do tej pory szkoła wypro-
mowała wielu absolwentów 
znakomicie realizujących 
się tak zawodowo, jak i pry-
watnie. Jej absolwenci czę-
sto wracają, by z nią współ-

pracować i dzielić się swymi 
osiągnięciami.

W każdą sobotę marca 
i kwietnia szkoła organi-
zuje tzw. drzwi otwarte - 
w szkole (z zachowaniem 
reżimu sanitarnego) będzie 
możliwość bezpośredniej 
rozmowy z pojedynczymi, 

dyżurującymi nauczycie-
lami i przedstawicielami 
uczniów oraz absolwentów.

KONTAKT:
tel. 52/351-55-86
e-mail: 
sekretariat@zsw-pk.pl
strona: www.zsw-pk.pl

Obradowali radni powiatowi 90 zabytków na 90-lecie

Fortepian 
Stanisława Przybyszewskiego
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GMINA INOWROCŁAW www.gminainowroclaw.eu

Czy to jest cham, gbur, 
inteligent, esteta/
każdego z tych mężczyzn 
zachwyca kobieta./
A że Pan Bóg ją stworzył, 
a szatan opętał,/ 
Jest więc odtąd na wieki 
i grzeszna, i święta,/ 
Zdradliwa i wierna, 
i dobra i zła,/ 
I rozkosz i rozpacz, 
i uśmiech i łza…
 (J. Tuwim)

- Halo, halo… Przepraszamy, 
czy lubią Panie śpiewać? Nie 
na scenie. Tak swobodnie, 
bez skrępowania, na rodzin-
nym, albo koleżeńskim spo-
tkaniu… Albo sobie a  mu-
zom, gdy nie ma w pobliżu 
żadnego potencjalnego słu-
chacza...

- A czy lubią Panie (i chcą) 
rywalizować? O  kogo? Nie, 
nie. Nie o  kogo… O  coś! 
O  nagrodę. O  przepyszną 
nagrodę.

Jeśli na powyższe pytania 
odpowiedź brzmiała „tak”, 
to znaczy, że zadawanie 
pytania „czy lubią się Panie 
bawić” nie ma właściwie 
sensu. Wszystko wiadomo. 
Skoro więc lubią... to mamy 
propozycję: chcielibyśmy 

się z Paniami z okazji Dnia 
Kobiet spotkać: pośpiewać 
i  podzielić się upomin-
kami. A  żeby zbytnio nie 
kłopotać Szanownych Pań, 
to na owo spotkanie zapra-
szamy do internetu, a  do-
kładniej na facebookowy 
fanpage Gminy Inowro-
cław. Kiedy? W  niedzielę, 
w  wigilię Dnia Kobiet, na 
godzinę 18:00. Tam będzie, 
jak się rzekło, muzycznie, 
a  uściślając, biesiadnie. 
Spróbujemy porywali-
zować, odgadując tytuły 
poszczególnych piosenek, 
by potem gromko, takie 
mamy nadzieje, razem je 
zaśpiewać. To będą takie 
nieoficjalne otwarte mi-
strzostwa Gminy Inowro-

cław w  odgadywaniu pio-
senek zwanych potocznie 
biesiadnymi. Otwarte, bo 
zapraszamy na nie również 
płeć piękną spoza granic 
naszej gminy. 

A  co z  mężczyznami? 
Zabieramy ich na pokład? 
Która z  Pań jest za...? O, 
widzę las rąk. Dobrze. 
Czyli zapraszamy też płeć 
w  swojej prostocie mniej 
atrakcyjną, by nie powie-
dzieć brzydszą. Panowie 
mogą przyszykować kwia-
ty. A  więc jesteśmy umó-
wieni?

Do zobaczenia 7 mar-
ca o  18:00 na Facebooku 
(Gmina Inowrocław) otwar-
tym nawet dla niezalogowa-
nych.

IREK GREGOWSKI

Łojewskie Centrum 
Dziedzictwa Kujaw 
Zachodnich odwiedził 
w ostatnim czasie zespół 
ludowo-folklorystyczny 
POTURBA. Oficjalnie 
działający od 2014 r. 
(pierwszy koncert 
w marcu 2014 r.), choć 
grające w obecnym 
składzie osoby 
muzykowały z sobą już na 
początku stulecia.

Głową zespołu jest Piotr 
Barczak grający na skrzy-
dłówce i  najczęściej śpie-
wający partie solowe. 
Pozostali członkowie to: 
Krzysztof Buzow (klarnet, 
bęben, tamburyn, śpiew), 
który na początku 2019 r. 
zastąpił Michała Macie-
jewskiego, Andrzej Kortas 
(akordeon, śpiew) i  Mirek 
Marczyński (kontrabas, 
śpiew).

Co można usłyszeć na 
koncertach POTURBY? 
Piotr Barczak: „Nasz reper-
tuar to głównie piosenki 
z  Kujaw zagoplańskich, 
opracowane na miarę na-
szego instrumentarium 

i  możliwości. Nie sięgamy 
po obiegowe, znane pio-
senki kujawskie. Zresztą, 
znane to jest chyba tylko 
„Czerwone jabłuszko”... 
Podczas koncertów wyko-
nujemy również ludowe 
piosenki białoruskie, czy 
rosyjskie, które przywieźli-
śmy z naszych nierzadkich 
podróży za wschodnią gra-
nicę”.

Owocem wizyty „muzy-
kantów” w Łojewie będzie 
film, na którym POTURBA 
zaprezentuje się w pełnym 
rynsztunku scenicznym 
i  przedstawi skrawek swo-
jego repertuaru. Z  filmu 

można będzie się również 
dowiedzieć, co to właści-
wie jest owa „poturba”, co 
to jest skrzydłówka, czy 
stroje, w  których wystę-
puje zespół, są na pewno 
kujawskie, czy ludowo-
-folklorystyczne występy 
to jedyne muzyczne zaję-
cie członków zespołu, czy 
płyta POTURBY to daleka 
przyszłość i  gdzie chcieli-
by zagrać wymarzony kon-
cert...

Premiera filmu z muzyką 
ludową w  roli głównej już 
niebawem na kanale YouTu-
be Gminy Inowrocław. Za-
praszamy.

Dzień Kobiet, czyli tulipany on-linePOTURBA w Centrum

FOT.  WALDEMAR ZIELIŃSKI
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www.inowroclaw.pl  MIASTO INOWROCŁAW

Cały czas zbieramy 
wspólnie nakrętki do du-
żych, czerwonych serc, 
ustawionych w czterech 
punktach w Inowrocła-
wiu. Mieszkańcy chętnie 
pomagają, co widać 
z każdym kolejnym 
wypełnionym pojemni-
kiem.

W czerwcu ubiegłego roku, 
kiedy z  inicjatywy prezy-
denta Ryszarda Brejzy sta-
nęło pierwsze serduszko 
na nakrętki, inowrocławia-
nie wspólnie zbierali je dla 
Piotrusia – ucznia Szkoły 
Podstawowej Integracyjnej, 

który otrzymał specjalny 
wózek inwalidzki. Kolej-
ne serduszka napełniane 
były dla Luizy, obecnie 
uczennicy Szkoły Pod-
stawowej nr 16, dla której 
zakupione zostało krzesełko 
schodowe (schodołaz).

Akcja zbierania nakrętek 
cały czas trwa. Pojemniki 
znajdują się w Inowrocławiu 
przy ul. Krzywoustego, przy 
budynku Hali Widowisko-
wo-Sportowej, przy pętli au-
tobusowej w  Mątwach oraz 
przy basenie „Wodny Park”.

Inowrocławianie, 
którzy ukończyli 70. rok 
życia, mogą skorzystać 
z czterech bezpłatnych 
przejazdów taksówką 
tam i z powrotem. 

Kursy są dostępne 5 dni 
w  tygodniu, w  godz. 
7.00 - 19.00, a  powroty 
z  kursu mogą odbywać 
się maksymalnie do godz. 
20.00. 

Kierunki podróży są ści-
śle określone. Mieszkańcy 

mogą udać się do szpitala 
lub przychodni specjali-
stycznej, do urzędu i  od-
wiedzić miejsce pochów-
ku bliskich. Z  seniorem 
może podróżować pełno-
letni opiekun. Taksówkę 
należy zamówić  z  trzy-
dniowym wyprzedzeniem 
pod numerem telefonu 
22 439 00 40. Z  przewo-
zów mogą również sko-
rzystać starsze osoby nie-
pełnosprawne (transport 
specjalistyczny). Projekt 
finansowany jest ze środ-
ków Miasta Inowrocławia.

Wielkie serca 
inowrocławian   

Program 
„Taksówka dla seniorów”Na podstawie stosownej 

uchwały Rady Miejskiej 
Inowrocławia, prezydent 
Inowrocławia przyznał 
dotacje organizacjom 
na działalność z zakresu 
kultury fizycznej. 
Dzięki dofinansowaniu, 
ponad 50 projektów 

zostanie zrealizowanych 
przez inowrocławskie 
kluby i stowarzyszenia 
sportowe. 

Wśród organizacji, które 
otrzymają dotację, znaj-
dziemy grupy, które upra-
wiają powszechne dyscy-
pliny sportowe, m.in. piłkę 

nożną, piłkę ręczną, koszy-
kówkę czy pływanie. Środki 
przekazane zostaną również 
pasjonatom innych dyscy-
plin, takich jak: tenis, kara-
te, boks, a nawet lotnictwo.

- Z  przyjemnością wspie-
ramy inowrocławskich spor-
towców, których wyniki są 
coraz lepsze. Możemy być 
dumni z  takiej promocji 

miasta. Wierzę, że przy-
znane dotacje pomogą klu-
bom w osiąganiu kolejnych 
sukcesów – mówi prezy-
dent Inowrocławia Ryszard 
Brejza.

Wykaz stowarzyszeń wraz 
z  wysokością udzielone-
go wsparcia, dostępny jest 
na stronie www.inowroc-
law.pl.

Pół miliona na inowrocławski sport

- Ze środków ze sprzedaży na-
krętek, dofinansowujemy zakup 
jakiegoś niezbędnego dla chorego 
dziecka sprzętu, dla jego uśmiechu, 
ulgi i  lepszej przyszłości. Dziękuję 
wszystkim „nakrętkowym” ofiaro-
dawcom i  zachęcam do dalszego 
wspierania potrzebujących – mówi 
prezydent Inowrocławia Ryszard 
Brejza.
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GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Janikowie za-
prasza do wzięcia udziału 
w konkursie wielkanoc-
nym na gigantyczną 
pisankę, zajączka lub 
drzewko wielkanocne. 

Konkurs  skierowany jest 
do dzieci i młodzieży z te-
renu miasta i gminy Janiko-
wo. Prace należy przynosić 
do 19 marca do sekretariatu 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Janikowie. Re-
gulamin wraz z  załączni-
kami dostępny jest na stro-

nie  www.mgok-janikowo.
pl oraz na Facebooku.

Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy również do 
wzięcia udziału w  zaję-
ciach ogólnorozwojowych 
online - tzw. FIT PONIE-
DZIAŁKI Z  DOMINIKĄ, 
które co tydzień w  ponie-
działek o  godzinie 17.30 
publikowane są filmy na 
naszym Facebooku https://
www.facebook.com/MGOK.
Janikowo, dzięki którym 
można zadbać o  lepszą 
kondycję oraz przygotować 
się do wiosny.

Konkurs wielkanocny

Nie wchodź na lód, bo jest kruchy
Lód na jeziorach i stawach jest 
już tak słaby, że nie warto ryzy-
kować wejścia. Potwierdzają 
to niedawne przypadki zała-
mania tafli pod wędkarzami 
na Warmii i Mazurach. 

Tej zimy w Kujawsko-Pomor-
skiem szczęśliwie nie doszło 
do tragedii pod lodem. Być 
może dlatego, że do pierwszej 
dekady lutego mróz był srogi 
i skuł stojące wody grubą war-
stwą lodu. Później rozpoczęła 
się mocna odwilż. 

Aura zdecydowanie nie 
sprzyja już spacerom po lodzie - 
do środy maksymalna tempera-
tura w Kujawsko-Pomorskiem 
wzrośnie do 7 stopni Celsjusza. 

Na lodzie jak na szpilkach 
- Ostrzegamy przed wchodze-
niem na pokrywę lodową. Do-
datnie temperatury oraz pro-
mienie słoneczne powodują 
tak zwane szpilkowanie lodu, 
a co za tym idzie jego wytrzy-
małość spada o około 50 pro-
cent – wyjaśnia Maciej Bana-
chowski, prezes Kujawsko-Po-
morskiego WOPR, szef Nadgo-
plańskiego WOPR w Krusz-
wicy. 

Konrad Kasjaniuk, instruk-
tor ratownictwa wodnego i lo-
dowego z Warszawy, który 

ostatnio szkolił bydgoskich ka-
jakarzy, potwierdza że lód ma 
strukturę szpilek. Gdy załamie 
się pod człowiekiem, bardzo 
trudno jest mu wydostać się 
na stałą pokrywę nawet za po-
mocą kolców lodowych.  

Wędkarze wchodzą,  
bo ryby biorą 
Wbicie ostrza w taki lód powo-
duje jego fragmentaryzację 
i człowiek nie jest w stanie wy-
dostać się na taflę. Jeśli brzeg 
jest odległy, musiałby wykuć 
długą rynnę, a to może być po-
nad jego siły. 

- Na lód wchodzi wielu 
wędkarzy. Robią to, bo w czasie 
roztopów ryby zaczynają od-
czuwać głód i biorą - wyjaśnia 
Kasjaniuk. - Gdybym miał ra-
dzić wędkarzom, to powinni 
wybrać się na połów o świecie, 
gdy po nocnym przymrozku 
lód jest bardziej związany 
i ewakuować, gdy słońce zacz-
nie mocniej operować. Węd-
karz powinien zabezpieczyć się 
liną. Najlepiej jeśli ta jest przy-
wiązana do drzewa, ale nawet 
swobodnie leżąca na lodzie 
zwiększy szanse na ratunek 
od strony lądu. 

Przyjmuje się, iż dla zwy-
kłego auta osobowego wystar-
czająco wytrzymałym lodem 
jest taki o grubości 20 cm, ale 
musi to być lita tafla. Teraz więc 
wartość tę należy podzielić 
przez dwa. Lżejszy od auta mo-
tocykl może jechać po tylko 
nieco cieńszym lodzie, jako że 
jego ciężar nie rozkłada się 
na cztery a dwa koła. Za to sku-
ter śnieżny potrzebuje mini-
mum 13 cm po płozami, a czło-
wiek 10 cm. 

- Nie radzę  wchodzić 
na lód, tym bardziej, że po zała-
maniu i wpadnięciu do wody, 

bardzo trudno wejść na stałą ta-
flę nawet przy użyciu kolców 
lodowych. Lód szpilkujący roz-
pada się pod ciosami kolców 
i nawet sprawny, silny mężczy-
zna nie jest w stanie wykuć dłu-
giej rynny do brzegu - podkre-
śla Kasjaniuk.  

Nie znaczy to, że osoba ry-
zykująca wejście na lód nie po-
winna na wszelki wypadek wy-
posażyć się w takie kolce (kosz-
tują ok. 40 zł). Te jednak zwięk-
szają szanse na samodzielny ra-
tunek. 

Dobrym zabezpieczeniem 
jest także kamizelka asekura-

cyjna, a jeszcze lepszym ty-
powo ratunkowa. W tym przy-
padku jednak na podorędziu 
także powinien znajdować się 
plecak lub torba z suchą 
odzieżą na zmianę. 

Dla wędkarza łowiącego 
z lodu dobrym zabezpiecze-
niem jest lina, którą przywiąże 
się do nadbrzeżnego drzewa, 
ale tę metodę trudno nazwać 
popularną (autor artykułu nie 
widział jeszcze nigdy tak zabez-
pieczonego człowieka). 

Licz na siebie 
Lepiej nie liczyć na to, że w ra-
zie załamania lodu ktoś pod-
pełznie do przerębla i poda to-
nącemu szalki lub gałąź. Kon-
rad Kasjaniuk odradza takie 
myślenie - lepiej za to wziąć ze 
sobą wspomnianą linę i założyć 
na siebie kamizelkę asekura-
cyjną lub ratunkową. 

Osoba wchodząca na lód 
powinna mieć także gwizdek 
(ten jest zwykle w zestawie 
z kolcami), za pomocą którego 
można wezwać pomoc i zabez-
pieczony przed wodą telefon 
komórkowy.  

W razie wypadku wystar-
czy zadzwonić na numer alar-
mowy 112 lub ratunkowy 
nad wodą 601 100 100. 
(MW)
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www.zlotnikikujawskie.pl  gmina złotniki kujawskie

GrzeGorz Weber

Tragiczna noc z 22 na 23 
października 1939 roku 
przerwała brutalnie życie 
wartościowego, cenione-
go człowieka i zmieniła 
losy pięknej rodziny. 
Rozpoczęła się gehenna 
samotnej matki i życie 
dwojga dzieci bez ojca. 

Po wojnie drogi Marii Dy-
kiert i  Gertrudy rozeszły 

się. Pani Maria przyjechała 
do Niszczewic zabrać swój 
skromny dobytek i  wyje-
chała do Dobroszyc k. Ole-
śnicy. Do zawodu nauczy-
cielki nie wróciła. Swoje 
dzieci wychowała na wspa-
niałych ludzi, po latach 
pojawiły się wnuki. Maria 
Dykiert ur. się  22.03.1907 
r. w  Rozdrażewie k. Kroto-
szyna, zmarła w gronie ko-
chającej rodziny we Wrocła-
wiu 9.02.2002 r.

Jan Dykiert urodził się 
w  1899 roku w  Zaniemy-

ślu w  rodzinie Francisz-
ka i  Klary. W  1919 roku 
ukończył seminarium na-
uczycielskie w  Poznaniu. 
Uczestniczył w  Powsta-
niu Wielkopolskim. Na 
początku lat 20. został za-
trudniony jako nauczyciel 
w  Złotnikach Kujawskich, 
a w 1927 roku przeniesiony 
do Niszczewic. Rozpoczyna 
studia plastyczne w Krako-
wie, ale rezygnuje z  nich 
i  wraca do Niszczewic. 
Udziela się społecznie i po-
litycznie. Staje się autory-

tetem wśród mieszkańców: 
doradza i  łagodzi spory, 
załatwia życiowe proble-
my mieszkańców. Prowadzi 
chór, dając występy w oko-
licznych wsiach. W  1932 
zaręcza się i  żeni z  Marią 
Michalak, ówczesną na-
uczycielką w  Jaksicach. 
Maria zostaje przeniesio-
na do szkoły w  Złotnikach 
Kujawskich, a  później do 
Niszczewic. Małżeństwo 
pracuje razem, rodzą im się 
dzieci w  1934 syn Karol, 
a  w  1936 córka Maria Bo-

gumiła. Jan zginął rozstrze-
lany w  więzieniu inowro-
cławskim w czasie krwawej 
niedzieli. Jest pochowany 
we wspólnej mogile na 
cmentarzu Matki Boskiej 
w Inowrocławiu wraz z 55 
ofiarami tragicznej nocy.

O  jego siostrze wiadomo 
niewiele, Gertruda Doro-
szewska z  domu Dykiert 
ur. 6.11.1903 w  Zaniemy-
ślu, siostra Jana. W  latach 
30. pracowała jako nauczy-
cielka w  szkole w  Janusz-
kowie. Co robiła w  czasie 

pobytu w  Lublinie - nie 
wiadomo. Po wojnie wyje-
chała do Poznania do męża, 
który wrócił z  wojny, wal-
czył w  szeregach Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Żal, że po ludziach, którzy 
odeszli, zostaje tylko kilka 
zdań, kilka słów i  zapo-
mniane życiorysy…

Opracowanie  
na podstawie wspomnień 

pani Marii Dykiert,  
jej syna Karola  

i rozmów z wnukiem  
Tomaszem Dykiertem

„Krwawa niedziela”…  Tragedia rodzinna cz. II

Gertruda z mężem Józefem Doroszewskim (ok. 1938-1939) Gertruda z dziećmi - szkoła (chyba w Januszkowie) Jan Dykiert
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REKLAMA 0010064295

* 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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05.15  Przysięga (365) - serial
06.00  Elif (930) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary (62) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1107) 
08.40  Ranczo (62) - serial
09.40  Komisarz Alex (170) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (270) - serial
11.25  Kasta (86) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (133) 
12.50  Błękitna Planeta: powrót (2) 
14.00  Elif (931) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.25  Policzmy się dla Polski - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (329) 
16.05  Przysięga (366) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Za zdrowie Pań! - Specjalny 

koncert życzeń z okazji Dnia 
Kobiet - muzyka, Polska 2021

18.55  Jeden z dziesięciu (13) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (885) - info
20.30  Leśniczówka (350) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr, Polska 

2021, reż. Bartosz Konopka, 
wyk. Tomasz Wlosok, Piotr 
Głowacki, Karolina Gruszka

22.50  Rosja i Chiny - małżeństwo 
z wyrachowania - dokument

23.50  Warto rozmawiać (203) 
00.55  Zanim się pojawiłeś - film 

fabularny, Wielka Brytania/
USA 2016, reż. Thea Sharrock

02.50  Jeremiah Johnson 
- film fabularny, USA 1972, 
reż. Sydney Pollack

04.45  Notacje (1035) - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (57) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (10) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Coś dla Ciebie (290) 

- publicystyka
06.50  Familiada (2314) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski - info
11.20  Rodzinka.pl (112) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2400) - serial
12.30  Koło fortuny (707) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (65) - serial
14.05  Va banque (206) - rozrywka
14.35  Na sygnale (243) - serial
15.05  Górscy ratownicy (19) - serial
15.50  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
16.00  Koło fortuny (972) - rozrywka
16.35  Familiada (2315) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (506) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (207) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (66) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2400) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2401) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1305) 
20.55  M jak miłość (1572) - serial
21.40  Za zdrowie Pań! - Specjalny 

koncert życzeń z okazji Dnia 
Kobiet - muzyka, Polska 2021

23.40  Niemiłość - film fabularny, 
Rosja/Francja/Belgia/Niemcy 
2017, reż. Andriej Zwiagincew, 
wyk. Aleksiej Rozin, Mariana 
Spiwak, Matwiej Nowikow

01.55  Warto kochać (49) - serial
02.55  Rezerwat - film fabularny, 

Polska 2007, reż. Łukasz 
Palkowski, wyk. Marcin 
Kwaśny, Sonia Bohosiewicz

04.30  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (108) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (109) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (83) - serial
10.40  Dlaczego ja? (410) - serial
11.40  Gliniarze (403) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4604) - info
13.40  Trudne sprawy (997) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1043) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4605) - info
16.30  Na ratunek 112 (519) - serial
17.00  Gliniarze (528) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3187) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Transporter 2 

- film fabularny, Francja/
USA/Niemcy 2005, reż. Louis 
Leterrier, wyk. Jason Statham, 
Amber Valletta, Alessandro 
Gassman

22.05  Love Island. Wyspa miłości 
(79) - rozrywka

23.15  Hitman 
- film fabularny, Francja/USA 
2007, reż. Xavier Gens, wyk. 
Timothy Olyphant, Dougray 
Scott, Olga Kurylenko

01.15  Demonstracja siły 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Keoni Waxman, 
wyk. Steven Seagal, Ving 
Rhames, Danny Trejo

03.30  Tajemnice losu (3954) - info
04.40  Disco gramy! (5043) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6332) - info
05.20  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.50  Akademia ogrodnika (1) - info
06.00  Ukryta prawda (1125) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Jesteśmy w domu! (2) 

- rozrywka
11.45  Ukryta prawda (1223) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1126) 

- serial
13.50  LAB (15) - serial
14.55  Szpital (360) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (16) - serial
18.00  Ukryta prawda (1224) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (302) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6333) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3183) - serial
20.55  Milionerzy (422) - rozrywka
21.30  Równi sobie (2) - rozrywka
22.30  American Pie: wesele 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2003, reż. Jesse Dylan, 
wyk. Jason Biggs, Alyson 
Hannigan, Thomas Ian 
Nicholas

00.30  Co za tydzień (984) - info
01.10  Strzelec (4) - serial
02.10  Uwaga! (6333) - info
02.30  Noc magii (589) - rozrywka
03.50  Szpital (360) - serial
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04.40  Klan (3763, 3764, 3765) 
- serial

06.00  Słownik polsko@polski (498) 
06.25  Wojsko-polskie.pl (141) - info
06.55  Słowo na niedzielę (892) - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień (808) - info
08.30  Zakochaj się w Polsce (191) 
09.00  Weterynarze z sercem (100) 
09.30  Przyrodnik na tropie (19) - info
10.00  Stulecie Winnych (26) - serial
10.55  Słowo na niedzielę (892) - info
11.00  Transmisja mszy świętej 
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Anioł Pański - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Pasterz (2) - dokument
13.05  Policzmy się dla Polski (29) 
13.15  Błękitna Planeta: powrót (2) 
14.15  Z pamięci (171) - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy (272) 
15.05  Komisarz Alex (146) - serial
15.55  Policzmy się dla Polski (30) 
16.05  Jaka to melodia? (4546) 
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Halowe Mistrzostwa Europy 

- lekkoatletyka 2021
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Stulecie Winnych (27) - serial
21.15  Sanatorium miłości (33) 
22.10  „Sanatorium miłości” 

- kulisy programu (20) 
22.20  Zanim się pojawiłeś - film 

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

00.20  Creed II - film fabularny, USA 
2018, reż. Steven Caple Jr.

02.35  Whitney - film fabularny, USA 
2015, reż. Angela Bassett, wyk. 
Yaya DaCosta, Arlen Escarpeta

04.10  Jaka to melodia? (4546) 
04.55  Z pamięci (171) - publicystyka
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2398, 2399, 
2400) - serial

06.55  M jak miłość (1571) - serial
07.45  Policzmy się dla Polski (34) 
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.05  Policzmy się dla Polski (35) 
11.15  Dookoła Bałtyku (1) - info
11.40  The Voice Kids - rozrywka
14.00  Familiada (2700) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (971) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2021 

- rozrywka
16.15  Kabaret. Super Show Dwójki 

(2) - rozrywka
17.15  Na sygnale (294) - serial
17.50  Zainwestuj w marzenia (30) 

- program edukacyjny
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Wojciech Cejrowski - boso 

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

- rozrywka
19.30  Rodzinka.pl (158) - serial
20.00  Postaw na milion (253) 

- rozrywka
21.00  Źródło nadziei - film fabularny, 

Australia/USA 2014, 
reż. Russell Crowe, wyk. Russell 
Crowe, Olga Kurylenko, Jai 
Courtney

23.00  Jedwab - film fabularny, 
Kanada/Francja/Włochy/
Wielka Brytania/Japonia/USA 
2007, reż. François Girard, wyk. 
Michael Pitt, Keira Knightley

01.00  Carte blanche - film fabularny, 
Polska 2015, reż. Jacek 
Lusiński, wyk. Andrzej Chyra, 
Urszula Grabowska, Arkadiusz 
Jakubik

02.55  Zero - film fabularny, Polska 
2009, reż. Paweł Borowski, 
wyk. Robert Więckiewicz, 
Bogdan Koca

04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.00  Horton słyszy Ktosia! 

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

08.50  Wall-E 
- film fabularny, USA 2008, 
reż. Andrew Stanton

10.55  Spider-Man 
- film fabularny, USA 2002, 
reż. Sam Raimi, wyk. Tobey 
Maguire, Willem Dafoe, 
Kirsten Dunst

13.40  Ninja Warrior Polska (15) 
- rozrywka

15.40  Twoja twarz brzmi znajomo 
(135) - rozrywka

17.40  Design Dream. Pojedynek na 
wnętrza (1) - rozrywka

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

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo 

- Klinika Skeczów Męczących 
(1) - rozrywka

22.10  Love Island. Wyspa miłości 
(78) - rozrywka

23.10  Underdog 
- film fabularny, Polska 2019, 
reż. Maciej Kawulski, 
wyk. Eryk Lubos, Jarosław 
Boberek, Mamed Chalidow

01.50  Transporter 2 
- film fabularny, Francja/
USA/Niemcy 2005, reż. Louis 
Leterrier, wyk. Jason Statham, 
Amber Valletta, Alessandro 
Gassman

03.45  Tajemnice losu (3953) - info
04.40  Disco gramy! (5042) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6331) - info
05.25  Ukryta prawda (1010) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika (19) 
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Efekt domina 

- dokument, Polska 2021
12.00  Co za tydzień (984) - info
12.35  Tajemnica zawodowa (3) 

- serial
13.40  Bociany 

- film fabularny, USA 2016, 
reż. Nicholas Stoller, Doug 
Sweetland

15.35  Kong: Wyspa Czaszki 
- film fabularny, USA/
Chiny 2017, reż. Jordan 
Vogt-Roberts, wyk. Tom 
Hiddleston, Samuel L. Jackson, 
Brie Larson

18.00  Równi sobie (1) - rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6332) - info
20.00  MasterChef Junior - rozrywka
21.30  Za szybcy, za wściekli 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2003, reż. John Singleton, 
wyk. Paul Walker, Eva Mendes, 
Cole Hauser

23.50  Obecność 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. James Wan, wyk. Vera 
Farmiga, Patrick Wilson, 
Lili Taylor

02.10  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

03.10  Uwaga! (6332) - info
03.30  Noc magii (588) 

- rozrywka
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05.30  Klan (3762) - serial
06.00  Sprawa dla reportera (793) 
06.50  Policzmy się dla Polski (40) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.35  Rok w ogrodzie (837) - info
08.00  Rok w ogrodzie extra (181) 
08.15  Wojsko-polskie.pl (141) - info
08.40  Pełnosprawni (394) 
09.10  Prywatne życie zwierząt (13) 
09.30  Policzmy się dla Polski (41) 
09.45  Cała prawda o menopauzie 

- dokument, Wielka Bryt. 2018
10.50  Blondynka (108) - serial
11.50  Zabawka - film fabularny, USA 

1982, reż. Richard Donner
13.35  Policzmy się dla Polski (42) 
13.45  Okrasa łamie przepisy (272) 
14.15  Z pamięci (170) - publicystyka
14.25  Jaka to melodia? (4544) 
15.05  Osiecka (2) - serial
16.00  Sanatorium miłości (32) 
16.55  Teleexpress
17.00  Mistrzostwa Świata - narciar-

stwo klasyczne, Niemcy 2021
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.05  Halowe Mistrzostwa Europy 

- lekkoatletyka 2021
21.20  Creed II - film fabularny, USA 

2018, reż. Steven Caple Jr., 
wyk. Michael B. Jordan, Sylve-
ster Stallone, Tessa Thompson

23.35  Nie ma róży bez ognia 
- film fabularny, Polska 1974, 
reż. Stanisław Bareja

01.20  Uwięzieni - film fabularny, USA 
2012, reż. Eduardo Rodriguez, 
wyk. Dolph Lundgren

03.10  Hydrozagadka 
- film telewizyjny, Polska 1971, 
reż. Andrzej Kondratiuk, 
wyk. Roman Kłosowski, 
Zdzisław Maklakiewicz

04.25  Z pamięci (170) - publicystyka
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2396) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2397) - serial
06.55  M jak miłość (1570) - serial
07.45  Policzmy się dla Polski (32) 
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.05  Policzmy się dla Polski (33) 
11.15  Rodzinny ekspres (167) - info
11.45  Dance Dance Dance (1) 

- rozrywka
14.00  Familiada (2699) 

- rozrywka
14.35  Koło fortuny (970) 

- rozrywka
15.15  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (108) - dokument
15.45  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
16.25  Na dobre i na złe (800) 

- serial
17.25  Na sygnale (293) - serial
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion (255) 
19.20  Rodzinka.pl (157) - serial
20.00  The Voice Kids (3) - rozrywka
21.05  The Voice Kids (4) - rozrywka
22.15  Kabaret. Super Show Dwójki 

(2) - rozrywka
23.25  Hity wszech czasów (10) 

- muzyka, Polska
00.30  Miłość aż po ślub 

- film fabularny, Francja 2017, 
reż. Reem Kherici, 
wyk. Reem Kherici, Nicolas 
Duvauchelle, Julia Piaton

02.15  Koneser 
- film fabularny, Włochy 2013, 
reż. Giuseppe Tornatore, 
wyk. Geoffrey Rush, Jim 
Sturgess, Sylvia Hoeks

04.30  Rodzinka.pl (239) - serial
04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.25  Cziłała z Beverly Hills 

- film fabularny, USA/Meksyk 
2008, reż. Raja Gosnell, 
wyk. Piper Perabo, Manolo 
Cardona, Jamie Lee Curtis

10.10  Ewa gotuje (412) - info
10.40  Nasz nowy dom (217, 218) 

- rozrywka
12.40  Łowcy nagród (1) - rozrywka
13.45  Łowcy nagród (2) - rozrywka
14.45  Rolnicy. Podlasie 

- dokument, Polska 2020
15.45  Więzienie (72, 73) 

- dokument, Polska 2020
16.45  Więzienie (1, 2) 

- dokument, Polska 2017
17.45  Chłopaki do wzięcia (175, 176) 

- dokument, Polska 2019
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

(1, 2) - serial
21.05  Piękni i bezrobotni (1, 2) 

- serial
22.05  Seksmisja 

- film fabularny, Polska 1984, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Olgierd Łukaszewicz, 
Jerzy Stuhr, Bożena 
Stryjkówna

00.50  W sieci pająka 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Kanada 2001, reż. Lee Tama-
hori, wyk. Morgan Freeman, 
Monica Potter, Michael Wincott

03.10  Tajemnice losu (3952) - info
04.40  Disco gramy! (5041) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6330) - info
05.25  Ukryta prawda (1009) 

- serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Kobieta na krańcu świata 

- dokument, Polska 2019
08.00  Dzień Dobry TVN (4125) 
11.30  Brzydula (94, 95, 96, 97, 98) 

- serial
14.00  Na Wspólnej (3179, 3180, 

3181, 3182) - serial
15.50  O!Lśnienia 2021 

- nagrody kulturalne Onetu 
i Miasta Krakowa - info

17.00  Nic do zgłoszenia 
- dokument, Polska

18.00  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6331) - info
20.00  Raj dla par 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Peter Billingsley, 
wyk. Vince Vaughn, Jason 
Bateman, Faizon Love

22.20  Milion sposobów, 
jak zginąć na Zachodzie 
- film fabularny, USA 2014, 
reż. Seth MacFarlane, 
wyk. Seth MacFarlane, 
Charlize Theron, Amanda 
Seyfried

00.55  Mroczne cienie 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA/Australia 2012, 
reż. Tim Burton, 
wyk. Johnny Depp, Michelle 
Pfeiffer, Helena Bonham Carter

03.20  Uwaga! (6331) - info
03.35  Noc magii (587) 

- rozrywka
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05.15  Przysięga (364) - serial
06.05  Elif (929) - serial
06.50  Niezłomni (20) - dokument
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape (153) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1106) 
08.30  Policzmy się dla Polski (27) 
08.35  Ranczo (61) - serial
09.35  Komisarz Alex (169) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (269) - serial
11.25  Kasta (103) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (313) - info
12.50  Borneo - prastary raj na Ziemi 

- dokument, Niemcy 2019
13.50  Policzmy się dla Polski (28) 
14.00  Elif (930) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (883) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (328) 
16.05  Przysięga (365) - serial
16.50  Studio Mistrzostw Świata 
16.55  Teleexpress
17.00  Mistrzostwa Świata - narciar-

stwo klasyczne, Niemcy 2021
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (884) - info
20.30  Halowe Mistrzostwa Europy 

- lekkoatletyka, Polska 2021
21.55  Blondynka (108) - serial
22.40  Blondynka. Kulisy serialu (8) 
23.00  Nie ma róży bez ognia 

- film fabularny, Polska 1974, 
reż. Stanisław Bareja

00.45  Uwięzieni - film fabularny, USA 
2012, reż. Eduardo Rodriguez

02.30  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(29) - serial

03.25  Godziny grozy (7) - serial
04.20  Magazyn kryminalny 997 
05.05  Notacje (659) - dokument
05.20  Przerwa w nadawaniu

05.25  Górscy ratownicy (9) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski (30) 
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 
06.50  Familiada (2313) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski (31) 
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski (43) 
11.25  Zacznij od nowa (9) - info
11.50  Barwy szczęścia (2399) - serial
12.30  Koło fortuny (706) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (64) - serial
14.05  Va banque (205) - rozrywka
14.35  Na sygnale (242) - serial
15.10  Górscy ratownicy (18) - serial
16.00  Koło fortuny (969) - rozrywka
16.35  Familiada (2314) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (505) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (206) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (65) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2399) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2400) - serial
20.30  Dance Dance Dance (1) 

- rozrywka
22.45  Stulecie Winnych (25) - serial
23.35  Stulecie Winnych (26) - serial
00.40  6 kul 

- film fabularny, USA 2012, 
reż. Ernie Barbarash, 
wyk. Jean-Claude van Damme, 
Joe Flanigan, Anna-Louise 
Plowman

02.40  Ośmiorniczka 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 1983, 
reż. John Glen, wyk. Roger 
Moore, Maud Adams, Louis 
Jourdan

04.55  Rodzinka.pl (238) - serial
05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (106) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (107) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (82) - serial
10.40  Dlaczego ja? (409) - serial
11.40  Gliniarze (402) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4603) - info
13.40  Trudne sprawy (996) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1042) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4604) - info
16.30  Na ratunek 112 (518) - serial
17.00  Gliniarze (527) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3186) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

(135) - rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(77) - rozrywka
23.10  Legenda Herkulesa 

- film fabularny, USA/Bułgaria/
Niemcy 2014, reż. Renny 
Harlin, wyk. Kellan Lutz, 
Gaia Weiss, Scott Adkins

01.15  A.I.: sztuczna inteligencja 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2001, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Haley Joel 
Osment, Jude Law, Frances 
O’Connor

04.40  Disco gramy! (5040) 
- rozrywka

05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6329) - info
06.00  Ukryta prawda (1124) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1222) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1125) 

- serial
13.50  LAB (14) - serial
14.55  Szpital (359) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (15) - serial
18.00  Ukryta prawda (1223) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (301) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6330) - info
20.05  Kong: Wyspa Czaszki 

- film fabularny, 
USA/Chiny 2017, 
reż. Jordan Vogt-Roberts, 
wyk. Tom Hiddleston, Samuel 
L. Jackson, Brie Larson

22.40  Sicario II: Soldado 
- film fabularny, USA/Meksyk 
2018, reż. Stefano Sollima, 
wyk. Benicio del Toro, 
Josh Brolin, Isabela Moner

01.15  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

02.15  Klinika bez tajemnic 
- dokument, Polska 2020

03.15  Uwaga! (6330) - info
03.35  Noc magii (586) 

- rozrywka

od 5 do 11 marca

 czwartek, 11 marca

05.15  Przysięga (368) - serial
06.00  Elif (933) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Coś dla Ciebie (294) 
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1110) 
08.35  Ranczo (65) - serial
09.35  Komisarz Alex (173) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (273) - serial
11.25  Kasta (91) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (135) 
12.55  Wielkie rzeki świata (2) 

- dokument, Wielka Brytania 
14.00  Elif (934) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (332) 
16.05  Przysięga (369) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4550) 
17.55  Klan (3768) - serial
18.20  Kasta (101) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (16) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (888) - info
20.30  Leśniczówka (353) - serial
21.00  Sprawa dla reportera (794)
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.30  Magazyn kryminalny 997 
23.15  Motel Polska (24) - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
(158) - publicystyka

00.35  Londyńczycy (12) - serial
01.30  Nowa (2) - serial
02.25  Ocaleni (153) 

- talk show, Polska 2021
03.30  Sprawa dla reportera (794) 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.50  Notacje (32) - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.25  Górscy ratownicy (13) - serial
06.20  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
06.55  Familiada (2317) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski - info
11.20  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (109) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2403) - serial
12.30  Koło fortuny (710) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (68) - serial
14.05  Va banque (209) - rozrywka
14.35  Na sygnale (246) - serial
15.05  Koło fortuny - extra (209) 
15.10  Górscy ratownicy (22) - serial
16.00  Koło fortuny (975) - rozrywka
16.35  Familiada (2319) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (509) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (210) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (69) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2403) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2404) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (109) 
20.55  Na sygnale (295) - serial
21.20  Na sygnale (296) - serial
21.50  Czarna róża (3) - serial
22.45  Karmazynowe wesele (3) 

- serial
23.45  Nigdy nie mów nigdy 

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

02.05  I że ci nie odpuszczę 
- film fabularny, Meksyk/USA 
2018, reż. Rob Greenberg, 
wyk. Eugenio Derbez, Anna 
Faris, Eva Longoria

04.05  Bez tożsamości (24) - serial
04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (114) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (115) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (86) - serial
10.40  Dlaczego ja? (413) - serial
11.40  Gliniarze (406) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4607) - info
13.40  Trudne sprawy (1000) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1046) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4608) - info
16.30  Na ratunek 112 (522) - serial
17.00  Gliniarze (531) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3190) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (220) 

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (196) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(82) - rozrywka
23.10  Burleska 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Steve Antin, wyk. Cher, 
Christina Aguilera, Eric Dane

01.50  Kupiliśmy Zoo 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Cameron Crowe, 
wyk. Matt Damon, Thomas 
Haden Church, Maggie 
Elizabeth Jones

04.20  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! (5046) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6335) - info
06.00  Ukryta prawda (1128) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1226) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1129) 

- serial
13.50  LAB (18) - serial
14.55  Szpital (363) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (19) - serial
18.00  Ukryta prawda (1227) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (305) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6336) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3186) 

- serial
20.55  Milionerzy (425) 

- rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.35  Miłość jest wszystkim 

- film fabularny, Polska 2018, 
reż. Michał Kwieciński, 
wyk. Olaf Lubaszenko, 
Aleksandra Adamska, 
Joanna Balasz

01.10  Chyłka - Rewizja (4) 
- serial

02.15  Uwaga! (6336) - info
02.35  Noc magii (592) 

- rozrywka
03.55  Szpital (363) - serial

 środa, 10 marca

05.15  Przysięga (367) - serial
06.00  Elif (932) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres (167) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1109) 
08.35  Ranczo (64) - serial
09.35  Komisarz Alex (172) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (272) - serial
11.25  Kasta (98) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (181) 
12.50  Policzmy się dla Polski - info
12.55  Wielkie rzeki świata (1) 
14.00  Elif (933) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (331) 
16.05  Przysięga (368) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4549) 
17.55  Klan (3767) - serial
18.20  Kasta (91) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (15) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (887) - info
20.25  Leśniczówka (352) - serial
20.55  Liga Mistrzów UEFA 
23.10  Tu jest Polska - dokument, 

Polska 2020, reż. Krzysztof 
Nowak, Jarosław Rybicki

00.05  Mała matura 1947 (1) - serial
00.55  Grzech przeszłości - film tele-

wizyjny, USA 2018, reż. Ben 
Meyerson, wyk. April Bowlby, 
Sydney Sweeney, Cindy Busby

02.35  Prokurator (1) - serial
03.25  Wojsko-polskie.pl (141) - info
03.50  Chichot losu (7) - serial
04.45  Notacje (970) - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

04.55  Na sygnale (290) - serial
05.30  Górscy ratownicy (12) - serial
06.20  Pożyteczni.pl (224) - info
06.50  Familiada (2316) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
08.45  Panorama - flesz
08.50  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (114) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2402) - serial
12.30  Koło fortuny (709) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (67) - serial
14.05  Va banque (208) - rozrywka
14.35  Na sygnale (245) - serial
15.05  Koło fortuny - extra (208) 
15.10  Górscy ratownicy (21) - serial
16.00  Koło fortuny (974) - rozrywka
16.35  Familiada (2317) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (508) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (209) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (68) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2402) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2403) - serial
20.35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (108) 
20.50  Na dobre i na złe (801) - serial
21.45  Czarna róża (2) - serial
22.45  Karmazynowe wesele (2) 

- serial
23.50  Miłość i inne komplikacje 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Don Roos, wyk. Natalie 
Portman, Scott Cohen

01.40  W pułapce miłości (2) 
- film fabularny, Hiszpania 
2009, reż. Manuel Estudillo, 
wyk. Olivia Molina

02.45  Birma: anatomia dyktatury 
- dokument, Dania/Francja

03.50  Defekt (9) - serial
04.50  Rodzinka.pl (240) - serial
05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (112) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (113) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (85) - serial
10.40  Dlaczego ja? (412) - serial
11.40  Gliniarze (405) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4606) - info
13.40  Trudne sprawy (999) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1045) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4607) - info
16.30  Na ratunek 112 (521) - serial
17.00  Gliniarze (530) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3189) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (219) 

- rozrywka
21.05  Komisarz mama (2) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(81) - rozrywka
23.10  Sposób na blondynkę 

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

01.50  Kolacja dla palantów 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Jay Roach, wyk. Steve 
Carell, Paul Rudd, 
Zach Galifianakis

04.20  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! (5045) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6334) - info
06.00  Ukryta prawda (1127) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1225) - serial
12.50  Ukryta prawda (1128) - serial
13.50  LAB (17) - serial
14.55  Szpital (362) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (18) - serial
18.00  Ukryta prawda (1226) - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (304) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6335) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3185) - serial
20.55  Milionerzy (424) 

- rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (4) 

- serial
22.30  Prawdziwa historia 

- film fabularny, Francja/
Polska/Belgia 2017, 
reż. Roman Polański, 
wyk. Emmanuelle Seigner, 
Eva Green, Vincent Perez

00.45  Superwizjer (1206) - info
01.20  Tajemnica zawodowa (4) 

- serial
02.20  Uwaga! (6335) - info
02.40  Noc magii (591) 

- rozrywka
04.00  Szpital (362) - serial

 wtorek, 9 marca

05.10  Przysięga (366) - serial
06.00  Elif (931) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (444) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1108) 
08.35  Ranczo (63) - serial
09.35  Komisarz Alex (171) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (271) - serial
11.25  Kasta (90) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes , agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra (134) 
12.50  Policzmy się dla Polski - info
12.55  Odgłosy natury - dokument
14.00  Elif (932) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (330) 
16.05  Przysięga (367) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4548) 
17.55  Klan (3766) - serial
18.20  Kasta (98) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (14) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (886) - info
20.30  Leśniczówka (351) - serial
20.55  Jako w niebie, tak i w 

Komańczy - dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów
22.45  Ocaleni (153) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.30  Jeremiah Johnson 

- film fabularny, USA 1972, 
reż. Sydney Pollack, wyk. 
Robert Redford, Delle Bolton

02.30  Ratownicy (2) - serial
03.25  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.25  Notacje (641) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (58) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (11) - serial
06.25  Wspólny dom - dokument
06.50  Familiada (2315) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (113) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2401) - serial
12.30  Koło fortuny (708) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (66) - serial
14.05  Va banque (207) - rozrywka
14.35  Na sygnale (244) - serial
15.10  Górscy ratownicy (20) - serial
16.00  Koło fortuny (973) - rozrywka
16.35  Familiada (2316) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (507) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (208) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (67) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2401) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2402) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1306) 
20.55  M jak miłość (1573) - serial
21.40  Czarna róża (1) - serial
22.30  Karmazynowe wesele (1) 

- serial
23.20  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
23.35  Za morzem - dokument, 

Belgia/Francja 2019
00.40  Zezowate szczęście 

- film fabularny, Polska 1960, 
reż. Andrzej Munk, wyk. 
Bogumił Kobiela, Barbara 
Kwiatkowska, Maria Ciesielska

02.45  Jobs 
- film fabularny, USA/
Szwajcaria 2013, reż. Joshua 
Michael Stern, wyk. Ashton 
Kutcher, Dermot Mulroney, 
Josh Gad

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (110) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (111) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (84) - serial
10.40  Dlaczego ja? (411) - serial
11.40  Gliniarze (404) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4605) - info
13.40  Trudne sprawy (998) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1044) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4606) - info
16.30  Na ratunek 112 (520) - serial
17.00  Gliniarze (529) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3188) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska (16) 
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(80) - rozrywka
23.10  Obsesja 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Steve Shill, wyk. Idris Elba, 
Beyoncé Knowles, Ali Larter

01.40  Krwawy biznes 
- film fabularny, Kanada 2015, 
reż. Ernie Barbarash, 
wyk. Jean-Claude van Damme, 
John Ralston, Aki Aleong

03.50  Tajemnice losu (3955) - info
04.40  Disco gramy! (5044) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6333) - info
06.00  Ukryta prawda (1126) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1224) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1127) 

- serial
13.50  LAB (16) - serial
14.55  Szpital (361) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (17) - serial
18.00  Ukryta prawda (1225) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (303) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6334) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3184) 

- serial
20.55  Milionerzy (423) 

- rozrywka
21.30  Chyłka - Rewizja (4) 

- serial
22.35  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.35  Superwizjer (1206) - info
00.10  Grzesznica (1) - serial
01.15  Niewierni (8) - serial
02.20  Uwaga! (6334) - info
02.40  Noc magii (590) 

- rozrywka
04.00  Szpital (361) - serial
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05.15  Przysięga (368) - serial
06.00  Elif (933) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Coś dla Ciebie (294) 
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1110) 
08.35  Ranczo (65) - serial
09.35  Komisarz Alex (173) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (273) - serial
11.25  Kasta (91) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (135) 
12.55  Wielkie rzeki świata (2) 

- dokument, Wielka Brytania 
14.00  Elif (934) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (332) 
16.05  Przysięga (369) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4550) 
17.55  Klan (3768) - serial
18.20  Kasta (101) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (16) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (888) - info
20.30  Leśniczówka (353) - serial
21.00  Sprawa dla reportera (794)
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.30  Magazyn kryminalny 997 
23.15  Motel Polska (24) - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
(158) - publicystyka

00.35  Londyńczycy (12) - serial
01.30  Nowa (2) - serial
02.25  Ocaleni (153) 

- talk show, Polska 2021
03.30  Sprawa dla reportera (794) 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.50  Notacje (32) - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.25  Górscy ratownicy (13) - serial
06.20  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
06.55  Familiada (2317) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski - info
11.20  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (109) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2403) - serial
12.30  Koło fortuny (710) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (68) - serial
14.05  Va banque (209) - rozrywka
14.35  Na sygnale (246) - serial
15.05  Koło fortuny - extra (209) 
15.10  Górscy ratownicy (22) - serial
16.00  Koło fortuny (975) - rozrywka
16.35  Familiada (2319) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (509) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (210) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (69) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2403) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2404) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (109) 
20.55  Na sygnale (295) - serial
21.20  Na sygnale (296) - serial
21.50  Czarna róża (3) - serial
22.45  Karmazynowe wesele (3) 

- serial
23.45  Nigdy nie mów nigdy 

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

02.05  I że ci nie odpuszczę 
- film fabularny, Meksyk/USA 
2018, reż. Rob Greenberg, 
wyk. Eugenio Derbez, Anna 
Faris, Eva Longoria

04.05  Bez tożsamości (24) - serial
04.45  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (114) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (115) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (86) - serial
10.40  Dlaczego ja? (413) - serial
11.40  Gliniarze (406) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4607) - info
13.40  Trudne sprawy (1000) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1046) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4608) - info
16.30  Na ratunek 112 (522) - serial
17.00  Gliniarze (531) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3190) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (220) 

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (196) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(82) - rozrywka
23.10  Burleska 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Steve Antin, wyk. Cher, 
Christina Aguilera, Eric Dane

01.50  Kupiliśmy Zoo 
- film fabularny, USA 2011, 
reż. Cameron Crowe, 
wyk. Matt Damon, Thomas 
Haden Church, Maggie 
Elizabeth Jones

04.20  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! (5046) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6335) - info
06.00  Ukryta prawda (1128) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1226) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1129) 

- serial
13.50  LAB (18) - serial
14.55  Szpital (363) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (19) - serial
18.00  Ukryta prawda (1227) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (305) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6336) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3186) 

- serial
20.55  Milionerzy (425) 

- rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.35  Miłość jest wszystkim 

- film fabularny, Polska 2018, 
reż. Michał Kwieciński, 
wyk. Olaf Lubaszenko, 
Aleksandra Adamska, 
Joanna Balasz

01.10  Chyłka - Rewizja (4) 
- serial

02.15  Uwaga! (6336) - info
02.35  Noc magii (592) 

- rozrywka
03.55  Szpital (363) - serial
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05.15  Przysięga (367) - serial
06.00  Elif (932) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres (167) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1109) 
08.35  Ranczo (64) - serial
09.35  Komisarz Alex (172) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (272) - serial
11.25  Kasta (98) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (181) 
12.50  Policzmy się dla Polski - info
12.55  Wielkie rzeki świata (1) 
14.00  Elif (933) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (331) 
16.05  Przysięga (368) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4549) 
17.55  Klan (3767) - serial
18.20  Kasta (91) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (15) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (887) - info
20.25  Leśniczówka (352) - serial
20.55  Liga Mistrzów UEFA 
23.10  Tu jest Polska - dokument, 

Polska 2020, reż. Krzysztof 
Nowak, Jarosław Rybicki

00.05  Mała matura 1947 (1) - serial
00.55  Grzech przeszłości - film tele-

wizyjny, USA 2018, reż. Ben 
Meyerson, wyk. April Bowlby, 
Sydney Sweeney, Cindy Busby

02.35  Prokurator (1) - serial
03.25  Wojsko-polskie.pl (141) - info
03.50  Chichot losu (7) - serial
04.45  Notacje (970) - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

04.55  Na sygnale (290) - serial
05.30  Górscy ratownicy (12) - serial
06.20  Pożyteczni.pl (224) - info
06.50  Familiada (2316) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
08.45  Panorama - flesz
08.50  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (114) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2402) - serial
12.30  Koło fortuny (709) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (67) - serial
14.05  Va banque (208) - rozrywka
14.35  Na sygnale (245) - serial
15.05  Koło fortuny - extra (208) 
15.10  Górscy ratownicy (21) - serial
16.00  Koło fortuny (974) - rozrywka
16.35  Familiada (2317) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (508) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (209) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (68) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2402) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2403) - serial
20.35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (108) 
20.50  Na dobre i na złe (801) - serial
21.45  Czarna róża (2) - serial
22.45  Karmazynowe wesele (2) 

- serial
23.50  Miłość i inne komplikacje 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Don Roos, wyk. Natalie 
Portman, Scott Cohen

01.40  W pułapce miłości (2) 
- film fabularny, Hiszpania 
2009, reż. Manuel Estudillo, 
wyk. Olivia Molina

02.45  Birma: anatomia dyktatury 
- dokument, Dania/Francja

03.50  Defekt (9) - serial
04.50  Rodzinka.pl (240) - serial
05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (112) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (113) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (85) - serial
10.40  Dlaczego ja? (412) - serial
11.40  Gliniarze (405) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4606) - info
13.40  Trudne sprawy (999) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1045) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4607) - info
16.30  Na ratunek 112 (521) - serial
17.00  Gliniarze (530) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3189) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (219) 

- rozrywka
21.05  Komisarz mama (2) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(81) - rozrywka
23.10  Sposób na blondynkę 

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

01.50  Kolacja dla palantów 
- film fabularny, USA 2010, 
reż. Jay Roach, wyk. Steve 
Carell, Paul Rudd, 
Zach Galifianakis

04.20  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! (5045) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6334) - info
06.00  Ukryta prawda (1127) - serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1225) - serial
12.50  Ukryta prawda (1128) - serial
13.50  LAB (17) - serial
14.55  Szpital (362) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (18) - serial
18.00  Ukryta prawda (1226) - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (304) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6335) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3185) - serial
20.55  Milionerzy (424) 

- rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (4) 

- serial
22.30  Prawdziwa historia 

- film fabularny, Francja/
Polska/Belgia 2017, 
reż. Roman Polański, 
wyk. Emmanuelle Seigner, 
Eva Green, Vincent Perez

00.45  Superwizjer (1206) - info
01.20  Tajemnica zawodowa (4) 

- serial
02.20  Uwaga! (6335) - info
02.40  Noc magii (591) 

- rozrywka
04.00  Szpital (362) - serial
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05.10  Przysięga (366) - serial
06.00  Elif (931) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (444) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1108) 
08.35  Ranczo (63) - serial
09.35  Komisarz Alex (171) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (271) - serial
11.25  Kasta (90) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes , agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra (134) 
12.50  Policzmy się dla Polski - info
12.55  Odgłosy natury - dokument
14.00  Elif (932) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (330) 
16.05  Przysięga (367) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4548) 
17.55  Klan (3766) - serial
18.20  Kasta (98) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (14) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (886) - info
20.30  Leśniczówka (351) - serial
20.55  Jako w niebie, tak i w 

Komańczy - dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów
22.45  Ocaleni (153) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.30  Jeremiah Johnson 

- film fabularny, USA 1972, 
reż. Sydney Pollack, wyk. 
Robert Redford, Delle Bolton

02.30  Ratownicy (2) - serial
03.25  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.25  Notacje (641) - dokument
04.35  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (58) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (11) - serial
06.25  Wspólny dom - dokument
06.50  Familiada (2315) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (113) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2401) - serial
12.30  Koło fortuny (708) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (66) - serial
14.05  Va banque (207) - rozrywka
14.35  Na sygnale (244) - serial
15.10  Górscy ratownicy (20) - serial
16.00  Koło fortuny (973) - rozrywka
16.35  Familiada (2316) - rozrywka
17.15  Więzień miłości (507) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (208) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (67) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2401) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2402) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1306) 
20.55  M jak miłość (1573) - serial
21.40  Czarna róża (1) - serial
22.30  Karmazynowe wesele (1) 

- serial
23.20  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
23.35  Za morzem - dokument, 

Belgia/Francja 2019
00.40  Zezowate szczęście 

- film fabularny, Polska 1960, 
reż. Andrzej Munk, wyk. 
Bogumił Kobiela, Barbara 
Kwiatkowska, Maria Ciesielska

02.45  Jobs 
- film fabularny, USA/
Szwajcaria 2013, reż. Joshua 
Michael Stern, wyk. Ashton 
Kutcher, Dermot Mulroney, 
Josh Gad

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (110) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (111) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (84) - serial
10.40  Dlaczego ja? (411) - serial
11.40  Gliniarze (404) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4605) - info
13.40  Trudne sprawy (998) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1044) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4606) - info
16.30  Na ratunek 112 (520) - serial
17.00  Gliniarze (529) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3188) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska (16) 
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(80) - rozrywka
23.10  Obsesja 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Steve Shill, wyk. Idris Elba, 
Beyoncé Knowles, Ali Larter

01.40  Krwawy biznes 
- film fabularny, Kanada 2015, 
reż. Ernie Barbarash, 
wyk. Jean-Claude van Damme, 
John Ralston, Aki Aleong

03.50  Tajemnice losu (3955) - info
04.40  Disco gramy! (5044) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6333) - info
06.00  Ukryta prawda (1126) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1224) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1127) 

- serial
13.50  LAB (16) - serial
14.55  Szpital (361) - serial
15.55  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
17.00  LAB (17) - serial
18.00  Ukryta prawda (1225) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (303) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6334) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3184) 

- serial
20.55  Milionerzy (423) 

- rozrywka
21.30  Chyłka - Rewizja (4) 

- serial
22.35  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.35  Superwizjer (1206) - info
00.10  Grzesznica (1) - serial
01.15  Niewierni (8) - serial
02.20  Uwaga! (6334) - info
02.40  Noc magii (590) 

- rozrywka
04.00  Szpital (361) - serial
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Creed II
CREED II, USA 2018

Adonis Creed ma przed sobą 
najważniejsze starcie w karierze. 
Przygotowując się do walki, Adonis 
może liczyć na trenera i mentora 
Rocky'ego Balboę, który wspiera go  
w trudnych chwilach.

CZAS TRWANIA: 125 MINUT
REŻYSERIA: STEVEN CAPLE JR.

7 
OCENA 

REDAKCJI

FILM SENSACYJNY 16

Sicario II: Soldado
SICARIO: DAY OF THE SOLDADO, USA/MEKSYK 2018

Kartele przemycają przez granicę  
z Meksykiem narkotyki, broń, a nawet 
terrorystów. Aby zwalczyć nielegalny 
proceder, Pentagon wydaje zgodę  
na użycie oddziałów specjalnych  
do walki z przemytnikami.

CZAS TRWANIA: 117 MINUT
REŻYSERIA: STEFANO SOLLIMA

7 
OCENA 

REDAKCJI

DRAMAT OBYCZAJOWY

Underdog
UNDERDOG, POLSKA 2019

Historia popularnego zawodnika 
MMA, który podczas walki popełnia 
błąd przekreślający jego karierę.  
To wydarzenie rozpoczyna serię 
upadków i wzlotów mężczyzny, 
próbującego odzyskać szacunek.

CZAS TRWANIA: 116 MINUT
REŻYSERIA: MACIEJ KAWULSKI

7 
OCENA 

REDAKCJI

SOBOTA 6.03.2021

21:20
PIĄTEK 5.03.2021

22:40 
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„CO W DUSZY GRA” 
W filmie śledzimy losy Joe 
Gardnera, który prowadzi ze-
spół muzyczny w gimnazjum. 
Jego prawdziwą pasją jest jed-
nak jazz. Joe przeżywa kryzys, 
jaki jest udziałem wszystkich 
artystów. Coraz wyraźniej do-
strzega, że marzenie jego życia, 
by być muzykiem jazzowym, 
nie spełni się i dlatego zadaje 
sobie pytania „Po co tu jestem? 
Jaki jest cel mojego życia?”.    

Ale nadchodzi moment, 
kiedy Joe stwierdza, że jego 
marzenie może być w zasięgu 
ręki. Przez jedno nieoczeki-
wane zdarzenie trafia do fanta-
stycznego miejsca, gdzie zo-
staje zmuszony, by ponownie 
zastanowić się nad tym, co to 
znaczy mieć duszę. Tam spo-
tyka, a ostatecznie również za-
przyjaźnia się z 22 – duszą, która 
uważa, że życie na Ziemi nie to-
czy się tak, jak powinno. 

„ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO 
MIASTA” 
Uciekając przed rozpaczą 
po utracie bliskich, bohater 
ukrywa się w bezpiecznej krai-

nie wspomnień, gdzie czas stoi 
w miejscu, a wszyscy jego bli-
scy żyją. Z biegiem lat miasto 
rozwija się w jego wyobraźni. 
Pewnego dnia bohaterowie 

i idole z dzieciństwa znani z li-
teratury i kreskówek, którzy 
w świadomości kolejnych po-
koleń są wiecznie młodzi, przy-
bywają nieproszeni. 

Przebój Disneya i Pixara 
od dziś w Kinomaxie
Od dziś w inowrocławskim 
Kinomaxie dwie nowe 
produkacje: przebój Disneya 
i Pixara „Co w Duszy Gra”  
 oraz polski film obyczajowy.
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Nowa wystawa
Po długiej przerwie Biblio-
teka Miejska im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu 
zaprasza do Saloniku  
Literacko-Artystycznego 
na wystawę poświęconą le-
gendarnej kurierce Armii  
Krajowej do rządu RP w Lon-
dynie, gen. Elżbiecie 
Zawackiej „Zo”. 

Ekspozycja „Cichociemna. 
Generał Elżbieta Zawacka 
Zo 1909-2009” została wypo-
życzona z Fundacji Generał 
Elżbiety Zawackiej „Archi-
wum i Muzeum Pomorskie 
Armii Krajowej oraz Wojsko-
wej Służby Polek” w Toruniu. 

Na ponad 20 roll-upach 
bogato ilustrowanych zdję-
ciami, zapisane jest życie jedy-
nej kobiety wśród 316. cicho-
ciemnych. Wystawę wzboga-
cają materiały ze zbiorów książ-
nicy związane tematycznie 
z postacią „Zo”.  

Ekspozycję można oglądać 
do końca marca w godzinach 
otwarcia Saloniku Literacko-Ar-
tystycznego, mieszczącego się 
w budynku Biblioteki przy ul. 
Kilińskiego 16. 

Zwiedzanie wystawy moż-
liwe jest w reżimie sanitarnym, 
z obowiązkowymi maseczkami, 
dezynfekcją rąk i z koniecznoś-
cią zachowania dystansu.         

Do podziału jest 160 tysięcy 
złotych. Termin składania 
wniosków upływa 31 marca. 

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

wykorzystane na m.in. sporzą-
dzenie ekspertyz technicznych 
i konserwatorskich, dokumen-
tacji konserwatorskiej, zacho-
wanie i utrwalenie substancji 
zabytku, modernizację instala-
cji elektrycznej w zabytkach 
drewnianych, wykonanie  
izolacji przeciwwilgociowej,  
zakup i montaż instalacji 
przeciwwłamaniowej oraz 
przeciwpożarowej.  

Szczegóły dotyczące ubie-
gania się o dotacje udziela Wy-
dział Kultury i Promocji Staro-
stwa Powiatowego. Informacje 
te wraz z formularzem konkur-
sowym znajdują się w uchwale 
nr 573/2021 Zarządu Powiatu 
Inowrocławskiego, zamiesz-
czonej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Powiatu Inowroc-
ławskiego.  

W ubiegłym roku Powiat 
Inowrocławski przeznaczył 
na ten cel 130 tys. złotych. Z do-
tacji skorzystało 9 parafii. - Co 
roku zwiększamy środki w celu 
wspierania prac związanych 
z ochroną zabytków.  Potrzeb jest 
tutaj naprawdę wiele. Zabytki 
niszczeją, a koszty związane z ich 
konserwacją i remontem są wy-
sokie. Nie wszystkich możemy 
wspierać od razu i w takiej wyso-
kości, w jakiej by pragnęli. Poma-
gamy sukcesywnie. Naszym za-
miarem jest opieka nad zabyt-
kami, by to co cenne zachowane 
zostało dla kolejnych pokoleń - 
mówi Starosta Inowrocławski 
Wiesława Pawłowska. 

Trwa konkurs, ogłoszony przez 
Zarząd Powiatu Inowrocła- 
wskiego, na przyznanie dotacji 
na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewi-
dencji zabytków. 

FO
T.

 B
IB

LI
O

TE
KA

 M
IE

JS
KA

Konkurs na ratowanie zabytków. Wnioski do 31 marca

„Słodkie babeczki i niezłe cia-
cho” (dosłownie i w prze-
nośni!) zostaną przygotowane 
dla inowrocławianek, które 
zdecydują się na zakup biletu.  

Słodki poczęstunek to 
tylko dopełnienie wydarze-
nia, którego punktami wiodą-
cymi będą: stand-up Kata-
rzyny Pakosińskiej i koncert 
Kasjana Cieśli. Uczestniczki 
wydarzenia wyjdą z szerokimi 
uśmiechami na twarzach 
i w niezwykle dobrych humo-
rach.  

Na Dzień Kobiet, przygo-
towane zostały dwa rodzaje 
biletów: pojedyncze i po-
dwójne, które idealnie spraw-
dzą się jako prezent dla przy-
jaciółek. 

Bilety na wydarzenie do-
stępne są na stronie 
www.kckino.pl, w kasie Ku-
jawskiego Centrum Kultury 
i w Informacji Turystyczno-
Kulturalnej przy ul. Królowej 
Jadwigi 3. Bilet dla jednej 
osoby dostępny jest w cenie 

30 zł, a bilet dla przyjaciółek 
można kupić za kwotę 50 zł. 
Wydarzenie rozpocznie się 8 

marca o godzinie 18 w Teatrze 
Miejskim w Inowrocławiu.                        
(UM)

Śmiech, którym należy zarażać 
i czuła muzyka, która trafi do każ-
dego serca to znakomita reko-
mendacja na udany wieczór. Mia-
sto Inowrocław wraz z Kujaw-
skim Centrum Kultury zapra-
szamy panie 8 marca na wyda-
rzenie do Teatru Miejskiego.
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Spędź Dzień Kobiet w Teatrze Miejskim. 
Wystąpią Kasia Pakosińska i Kasjan Cieśla
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5  MARCA 
1957 - w Ostrowie Wielkopol-
skim zmarł Antoni Serbeński 

(ur. 1886), artysta-malarz, 
związany najdłużej z ziemią 

ostrzeszowską. W latach  
1921-1923 uczył rysunku w gim-

nazjum inowrocławskim. 
1995 - zmarła Maria Chwalisz 

(ur. 1934 w Inowrocławiu), 
nauczycielka klasy fortepianu 
w Państwowej Szkole Muzycz-

nej w Inowrocławiu. 
6  MARCA 

1958 - w Brzegu (woj. opolskie) 
zmarł Wawrzyniec Lisiecki  

(ur. 1875), działacz społeczno-
polityczny, poseł na Sejm II 

Rzeczypospolitej (1922-1927). 
W 1924 r. protestował prze-
ciwko projektowi ustawy 
o odebraniu uzdrowisku 

inowrocławskiemu charakteru 
użyteczności publicznej. 

7  MARCA 
1886 - w Inowrocławiu pow-

stało Towarzystwo Pszczelarzy 
skupiające 40 hodowców. 

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

Emila Zakrzewska. 
1945 - powstało Towarzystwo 
Przyjaciół Nauki, Sztuki i Lite-

ratury w Inowrocławiu. 
2010 - zmarł Marcin Wnuk (ur. 
1949), działacz polityczny, pre-
zydent Inowrocławia w latach 

1994-2001, później poseł 
na Sejm RP z listy SLD. 

8  MARCA 
1819 - w Kołudzie Wielkiej uro-

dził się Jan Mittelstaedt, ziemia-
nin, ekonomista, powstaniec 

wielkopolski z 1848 r.  
9  MARCA 

1231 - książę Kazimierz 
Konradowic potwierdził włas-

ności norbertanek strzeleń-
skich. Do klasztoru należały 

wówczas m.in. miasto 
Strzelno, kilkanaście wsi, kilka 

jezior (Pakoskie, Bronisław-
skie, Ostrowskie, Łojewskie), 
karczma i myto w Mątwach. 

1337 - przebywający na zamku 
inowrocławskim król Kazi-

mierz Wielki otrzymał od Jana 
Luksemburskiego propozycję 
układu z Krzyżakami, w rezul-
tacie którego Kujawy inowroc-
ławskie i kasztelania kruszwic-

ka powróciły do Polski. 
1433 - dyplom doktora nauk 

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

skiego humanizmu. 
10  LUTEGO 

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

ceł, na okres 7 lat. 
1885 - zmarł ksiądz Franciszek 
Pankau (ur. 1812), proboszcz 

inowrocławski od 1851 r. 
11  LUTEGO 

1988 - zmarł Edmund 
Grobelski (ur. 1924), znany le-
karz inowrocławski, dyrektor 

Sanatorium PKP. W latach 
1961-1977 i 1978-1980 był pre-

zesem KKS Goplania.

                KALENDARIUM 

Zabytkowy pałacyk przy My-
siej Wieży w Kruszwicy prze-
szedł gruntowny remont. 
Swoją siedzibę będzie w nim 
mieć administracja Nadgo-
plańskiego Parku Tysiąclecia. 

- Finiszująca inwestycja poz-
woli edukatorom Nadgoplań-
skiego Parku Tysiąclecia na  
prowadzenie zajęć w komfor-
towych warunkach, a zaku-
piony sprzęt umożliwi przeka-
zywanie wiedzy przyczyniają-
cej się do kształtowania postaw 
proekologicznych zarówno 
wśród dzieci, jak i osób doro-
słych w zróżnicowany sposób. 

Samorząd województwa z sa-
tysfakcją wspiera realizację pro-
jektów służących zachowaniu 
unikatowych walorów przy-
rodniczych i dziedzictwa kultu-
rowego naszego regionu  - pod-
kreśla marszałek województwa 
Piotr Całbecki. 

W ramach inwestycji ist-
niejący budynek pałacyku 
przy Mysiej Wieży w Kruszwicy 
przeszedł gruntowną moderni-
zację i termomodernizację.  

Ponadto dobudowana zo-
stała nowa część (parter i pierw-
sze piętro), w której znajdą się 
między innymi podzielona 
na sekcje ekspozycja przyrod-

niczo-historyczna oraz sale wy-
kładowa i multimedialna.  

Trwa aranżacja wystawy 
Zakończono już prace budow-
lane. Trwają końcowe przygo-
towania do aranżacji wystawy 
przyrodniczo-historycznej, 
na której pojawią się m.in. 
dyby z Mysiej Wieży oraz 
księgi Samuela Pufendorfa 
z 1694 roku.  

Do nowych pomieszczeń 
trafi też najwyższej klasy sprzęt 
edukacyjny. W ramach działal-
ności parku planowane są wy-
stawy tematycznie związane 
z miastem, np. z winiarnią czy 

zakładami olejarskimi. Dzięki 
realizacji projektu w nowej sie-
dzibie parku będzie można or-
ganizować zajęcia z edukacji 
ekologicznej. Planuje się, że 
rocznie takie lekcje zostaną 
przeprowadzone dla co naj-
mniej 2 tysięcy osób. 

 Częścią całej inwestycji 
jest również zarybienie Gopła, 
poprzez wpuszczenie do naj-
większego naturalnego jeziora 
w naszym regionie narybku 
suma europejskiego. 

 Całkowity koszt realizacji 
przedsięwzięcia to 3,3 mln zło-
tych. 1,3 mln złotych to środki 
własne budżetu województwa, 

1,5 mln złotych wynosi dofi-
nansowanie z funduszy euro-
pejskich w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2014-2020 
(RPO), natomiast wkład Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej to 480 tysięcy złotych. 

W Kujawsko-Pomorskiem 
działa 10 parków krajobrazo-
wych, dla których samorząd 
województwa jest organem 
prowadzącym. Jednym z nich 
jest właśnie Nadgoplański Park 
Tysiąclecia. 
(DM)

Pałacyk robi wielkie wrażenie

Przewieźli zbiornik 
na tlen do szpitala
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Rozmawiali o pomocy 
ofiarom przestępstw
Zdalne spotkanie z uczniami 
„Królówki” odbyło się w trwa-
jącym Tygodniu Pomocy Ofia-
rom Przestępstw. Policjanci ro-
zmawiali z uczniami II Liceum 
Ogólnokształcącego w Ino-
wrocławiu o tym jak uchronić 
się przed przestępstwem 
i gdzie szukać pomocy. 

W dniach 22-28 lutego trwał Ty-
dzień Pomocy Osobom Pok-
rzywdzonym Przestępstwem. 
To czas, gdzie do wyznaczo-
nych instytucji, w tym policji 

mogą zgłaszać się osoby, które 
chcą uzyskać wsparcie, pomoc 
czy informacje. 

Policjanci z Inowrocławia 
wzięli udział w zdalnych zaję-
ciach z uczniami klasy II 
inowrocławskiej „Konopy”. 
W ramach działań z zakresu 
profilaktyki st. asp. Izabela Le-
wicka-Waszak i sierż. szt. Mi-
chał Parzyszek omówili jak re-
agować na zjawiska przemocy 
domowej, czy prób wyłudzenia 
pieniędzy metodami, które 
mają swoją nazwę „na 

wnuczka” i „na policjanta”. 
Dlatego przekazanie tych infor-
macji bliskim z rodziny senio-
rom jest bardzo ważne. 

Podczas spotkania poli-
cjanci podali zasady powiada-
miania policji o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa. Poin-
formowali też o instytucjach 
pomocowych działających 
na terenie miasta. Było też 
o internecie, bo za jego pośred-
nictwem także można zostać 
ofiarą przestępstwa. 
(DM)
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Dzięki żołnierzom z 8. Kujaw-
sko-Pomorskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, 
w skład której wchodzi 82 ba-
talion lekkiej piechoty w Ino-
wrocławiu, do Szpitala Po-
wiatowego w Radziejowie 
dostarczony został duży 
zbiornik na tlen medyczny. 

Ekipa w wojskowych mundu-
rach przetransportowała zbior-
nik na tlen medyczny z Chojnic 
do Radziejowa. 

Jak informuje por. Paweł 
Banasiak, oficer prasowy  
8. K-PBOT, żołnierze brygady 

pozostają w dyspozycji do po-
mocy dla społeczności woje-
wództwa kujawsko-pomor-
skiego. 

Na wniosek samorządu te-
rytorialnego o wsparcie służb 
sanitarnych przez Siły Zbrojne 
RP, w dniach 24 i 25 lutego żoł-
nierze podjęli się zadania tran-
sportu zbiornika na tlen me-
dyczny o rozmiarach 5m x 2,4m 
x 1,9m. Do wykonania zadania 
oprócz „terytorialsów” prze-
znaczono także specjalistyczny 
pojazd ciężarowo-terenowy 
Jelcz 442.32. 
(FI)
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- Kilka dni temu pakoscy poli-
cjanci zostali powiadomieni 
o włamaniu do pojazdu, który 
należy do jednej z firm na te-
renie miasta. Jak wynikało ze 
zgłoszenia, łupem złodzieja 
miały paść przechowywane 
w tym pojeździe elementy in-
stalacji elektrycznej w ilości 
około 40 kilogramów. Łączne 
straty wyniosły 800 złotych - 
informuje asp. szt. Izabella 
Drobniecka z Komendy Po-
wiatowej Policji w Inowrocła-
wiu. 

Mundurowi, gdy tylko ze-
brali informacje o zdarzeniu 
i ustalili pewne fakty, rozpo-
częli poszukiwania dwóch 
mężczyzn na podstawie ustalo-
nego rysopisu. Patrol przejeż-
dżając w pobliżu miejskiego 
parku zauważył mężczyzn, 
którzy wyglądem przypominali 
tych poszukiwanych.  

- Na zadawane przez poli-
cjantów pytania o tym co ostat-
nio robili, i gdzie byli, odpowia-
dali pokrętnie i zmieniali wer-
sje wydarzeń. To nie zmyliło 
policjantów. Dlatego też męż-
czyźni w wieku 39 i 49 lat zo-
stali zatrzymani w policyjnym 
areszcie do wyjaśnienia - mówi 

asp. szt. Izabella Drobniecka 
z KPP w Inowrocławiu. 

Pakoscy policjanci zebrali 
informacje, że to ci mężczyźni 
mają związek z włamaniem 
i kradzieżą przewodów.  

- Ustalili także miejsce 
ukrycia skradzionego łupu 
i wypalenia go w części celem 

uzyskania złomu. Zgroma-
dzone w sprawie dowody skut-
kowały tym, że obaj usłyszeli 
już zarzuty włamania do po-
jazdu i kradzieży przewodów. 
Grozi im kara do dziesięciu lat 
więzienia - dodaje asp. szt. 
Izabella Drobniecka.      
(DM)

Włamali się do pojazdu 
i ukradli przewody 
Dziesięć lat pozbawienia wol-
ności grozi dwóm mężczy-
znom w wieku 39 i 49 lat, któ-
rzy włamali się do forda na te-
renie jednej z pakoskich firm.
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Nieprawidłowości
Akcja ruchu drogowego, która 
odbyła się 26 lutego, była ukie-
runkowana na pieszych i rowe-
rzystów. To ich właśnie określa 
się niechronionymi uczestni-
kami ruchu drogowego. 

Mundurowi sprawdzali jak 
na drodze zachowują się piesi 
i rowerzyści, ale też kierowcy 
wobec nich. Łącznie w działa-
niach wzięło udział 20 policjan-
tów inowrocławskiego wy-
działu ruchu drogowego. Pa-
trole ujawniły 21 przypadków 
nieprawidłowego przejeżdża-

nia przez kierowców przejść dla 
pieszych i 38 innych nieprawid-
łowych zachowań w stosunku 
do osób pieszych. 

Podczas tych działań, już 
tradycyjnie, patrole prowadziły 
również działania prewen-
cyjne, podczas których poli-
cjanci wręczali cyklistom od-
blaskowe kamizelki i taśmy. 
Ufundował je Powiat Ino- 
wrocławski. Wszystko po to, 
aby poprawić widoczność ro-
werzystów na drodze, a tym sa-
mym ich bezpieczeństwo. 
(DM)

Czego dotyczyły zgłoszenia: 
bezdomne psy i koty - 416 zgło-
szeń, dzikie zwierzęta - 100 
zgłoszeń, potrącone zwierzęta - 
66 zgłoszeń. 

- 164 zgłoszenia dotyczyły 
podejrzenia przetrzymywania 

zwierząt w złych warunkach 
i uciążliwości powodowanych 
przez zwierzęta. W tych przy-
padkach funkcjonariusze po-
dejmują interwencje i doko-
nują kontroli, czy zwierzęta są 
utrzymywane w odpowiednich 
warunkach zgodnie z przepi-
sami prawa. Pamiętajmy, że 
osoba, która utrzymuje zwierzę 
domowe ma obowiązek za-
pewnić mu pomieszczenie 
chroniące przed zimnem, opa-
dami atmosferycznymi, czy 
upałami oraz stały dostęp 

do wody i karmy - informują 
strażnicy. 

W ubiegłym roku sporo in-
terwencji dotyczyło dzikich 
zwierząt takich jak gołębie, lisy, 
jeże czy mewy. 

- W znaczący sposób w in-
terwencjach dotyczących zwie-
rząt pomagają nam pracownicy 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt oraz pracownicy Po-
gotowia Czystości, którzy po-
siadają odpowiedni sprzęt 
i możliwości transportu zwie-
rząt - podkreślają strażnicy.

Aż 837 zgłoszeń dotyczących 
zwierząt otrzymała w 2020 
roku Straż Miejska Inowroc-
ław. To spory odsetek biorąc 
pod uwagę 4726 spraw, któ-
rymi zajmowali się w ubie-
głym roku strażnicy.
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W dystrybutor
19-latka wjechała mazdą w dy-
strybutor na stacji paliw 
w Kruszwicy.  

W sobotę po godz. 1 patrol 
z Kruszwicy interweniował 
w związku z uszkodzeniami 
na stacji paliw. Policjanci usta-
lili, że doszło do uszkodzenia 
dystrybutora  i wycieku z niego 
gazu. Działania w tym zakresie 
prowadzili strażacy. 

Przy dystrybutorze nato-
miast patrol zastał zaparko-
waną mazdę z widocznymi usz-
kodzeniami. Mundurowi usta-
lili, co było przyczyną całej sy-
tuacji. Okazało się, że kierująca 

mazdą 19-latka, po tym jak wje-
chała na teren stacji paliw, ude-
rzyła pojazdem w dystrybutor. 
Zarówno od niej jak i pasażera 
mazdy policjanci wyczuli alko-
hol. Badanie wykazało, że ko-
bieta miała w organizmie 1,8 
promila alkoholu. Nietrzeźwy 
był także pasażer samochodu. 

Patrol zatrzymał prawo 
jazdy kobiety i dowód rejestra-
cyjny mazdy. Kierująca została 
zatrzymana w policyjnym 
areszcie. Po wytrzeźwieniu 19-
latka usłyszała zarzut uszkodze-
nia mienia i kierowania w stanie 
nietrzeźwości. Grozi jej teraz 
kara do 5 lat więzienia.            (DM)
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Strażnicy miejscy na ratunek zwierzętom Straciła 
prawo jazdy 
za prędkość
Na drodze w jednej chwili 
może dojść do wypadku i tra-
gedii gdzie ofiarami są ludzie. 
Prędkość jest nadal jedną 
z głównych przyczyn zdarzeń 
drogowych. Niektórzy kie-
rowcy nadal bagatelizują 
przepisy i jadą wbrew temu, 
na co one wskazują. 

W sobotę patrol ruchu drogo-
wego z Inowrocławia - podczas 
służby na terenie Suchatówki 
(w gminie Gniewkowo) - na-
mierzył kierowcę forda. Pojazd 
jechał z prędkością 112 km/h 
w terenie zabudowanym. 

Policjanci zatrzymali forda 
do kontroli. Kierowała nim  
20-letnia kobieta. 

Została ukarana manda-
tem karnym i punktami. Jej 
prawo jazdy patrol zatrzymał 
na najbliższe trzy miesiące.  
(DM)
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W Komendach Powiatowych 
Policji w Inowrocławiu 
i Radziejowie doszło do zmian 
kadrowych. 

25 lutego w siedzibie inowroc-
ławskiej policji odbyła się uro-
czysta zbiórka. Podczas niej 
z mundurem pożegnał się do-
tychczasowy Komendant Po-
wiatowy Policji w Inowrocła-
wiu  insp. Marcin Ratajczak. 

- Komendant przeszedł 
na emeryturę po ponad 29 la-
tach służby, podczas której re-
alizował zadania w różnych 
pionach i na różnych stanowi-

skach. Służbę pełnił w sposób 
nienaganny i był wielokrotnie 
wyróżniany. Otrzymał Srebrny 
Medal za Długoletnią Służbę, 
Srebrną Odznakę „Zasłużony 
Policjant”. Stąd podziękowania 
za przebieg służby od insp. Pio-
tra Leciejewskiego, kierowni-
ctwa inowrocławskiej jednostki 
oraz policjantów i pracowni-
ków. Nie brakowało również 
życzeń spełnienia marzeń i re-
alizacji planów - informuje asp. 
szt. Izabella Drobniecka z KPP 
w Inowrocławiu.  

Od ośmiu dni Komendą 
Powiatową Policji w Inowrocła-

wiu  kieruje pochodzący z Ko-
łodziejewa (w gminie Ja- 
nikowo) podinsp. Karol Ko- 
nopacki, który pełnił ostatnio 
służbę na stanowisku Komen-
danta Powiatowej Policji 
w Radziejowie. Wcześniej za-
rządzał komendami w Janiko-
wie i Kruszwicy.  

Rozkaz powierzający peł-
nienie obowiązków w Inowroc-
ławiu wręczył Komendant Wo-
jewódzki Policji w Bydgoszczy, 
insp. Piotr Leciejewski. 

Pierwszym Zastępcą Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Inowrocławiu pozostaje mł. 

insp. Maciej Estkowski, który 
będzie odpowiadać za pion pre-
wencji.  

Podczas uroczystej zbiórki  
insp. Piotr Leciejewski powie-
rzył obowiązki na stanowisku 
Zastępcy Komendanta Powia-
towego Policji w Inowrocławiu 
podinsp. Maciejowi Hopcia, 
który będzie odpowiedzialny 
za pion kryminalny.  

Wcześniej w inowroc-
ławskiej jednostce pełnił 
służbę na stanowisku Naczel-
nika Wydziału do Walki 
z Przestępczością Gospodar-
czą i Korupcją. 

Janikowianin w Radziejowie 
25 luteg w sali konferencyjnej 
Komendy Powiatowej Policji 
w Radziejowie, podczas uro-
czystej zbiórki, Komendant 
Wojewódzki Policji w Bydgosz-
czy, insp. Piotr Leciejewski po-
wierzył pełnienie obowiązków 
na stanowisku KPP w Radzie-
jowie, mł. insp. Tomaszowi 
Pacholskiemu z Janikowa. 

Nowy komendant praco-
wał najpierw w komisariacie 
w Janikowie, a w 2004r. zos- 
tał kierownikiem posterunku 
w Pakości. Od 2008r do 2016r. 
pełnił służbę na stanowisku 

Naczelnika Wydziału Krymi-
nalnego KPP Inowrocław, na-
stępnie Naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego w Inowroc-
ławiu. Od 2017 r. pełnił obo-
wiązki Pierwszego Zastępcy 
Komendanta w Radziejowie. 

Podczas uroczystości po-
żegnano dotychczasowego 
szefa radziejowskich policjan-
tów, podinsp. Karola Konopac-
kiego. Komendant Konopacki 
pożegnał się z policjantami 
po blisko pięciu latach kierowa-
nia jednostką. Podziękował 
wszystkim za zaangażowanie 
oraz rzetelnie pełnioną służbę. 

Policjanci ruchu drogowego 
przeprowadzili działania 

pod nazwą „Prędkość”.  Patrole 
składające się z 20 policjantów 
pełniły służbę rotacyjnie na te-

renie powiatu inowroc-
ławskiego w różnych miej-

scach. Mundurowi skontrolo-
wali prędkość 160 kierującym 
pojazdami. Ujawnili 116 przy-
padków złamania prawa w za-
kresie przekroczenia dozwolo-
nej prędkości. W 90 przypad-
kach patrole zastosowały po-
stępowanie mandatowe, a 26 

osób pouczyli.Na ulicy Poznań-
skiej w Inowrocławiu poli-

cjanci namierzyli kierowcę VW. 
Kierował nim 19-latek, który 
na liczniku miał 121 km/h. To 
o 71 km/h za dużo jeśli chodzi 
o jazdę w terenie zabudowa-
nym. Mężczyzna został uka-

rany mandatem karnym w wy-
sokości 400 zł i 10 punktami 
karnymi. Stracił też prawo 

jazdy na najbliższe trzy mie-
siące.  
(DM)

DZIAŁANIA NA DROGACH

Zmiany w dwóch komendach policji 
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Wśród funkcjonariuszy z Za-
kładu Karnego w Inowrocła-
wiu nie brakuje chęci i pomy-
słów jak pomóc zwierzakom. 

Inowrocławskie schronisko dla 
bezdomnych zwierząt zostało 
założone w 1994 roku. 
W pierwszej lokalizacji sprawo-
wało opiekę nad około  
40 psami, które przebywały 
w pięciu boksach.  

Miejsce to okazało się nie-
wystarczające, a schronisko 
przeniesiono na nowy teren, by 
sytuacja zwierząt poprawiła się 
na lepsze. Przez kolejne lata sy-

stematycznie je ulepszano 
i modernizowano. 

Aktualnie schronisko po-
siada również w pomieszcze- 
nia dla kotów, wyposażone 
w lampy kwarcowe i nagrzew-
nicę.  

Z upływem czasu powstał 
także nowy gabinet weteryna-
ryjny (zabiegowy), pomiesz-
czenie adopcyjne, pomieszcze-
nie edukacyjne, poczekalnia 
oraz zaplecze socjalne. 

- Od kilku lat funkcjonariu-
sze i pracownicy Zakładu Kar-
nego w Inowrocławiu wspoma-
gają podopiecznych schroniska 

poprzez organizowane zbiórki 
pieniędzy i karmy - informuje 
ppor. Łukasz Lewandowski.  
- Po grudniowej zbiórce suchej 
karmy i koców tym razem 
za sprawą mł. chor. Darii Dą-
bek, która poczyniła starania 
o pozyskanie desek, powstały 
dwie solidne budy dla psów. 

Wykonane przez osadzo-
nych w warsztacie inowroc-
ławskiej jednostki dwa „nowe 
domy” osobiście przekazał mjr 
Andrzej Komorowski – Kierow-
nik Działu Ochrony Zakładu 
Karnego w Inowrocławiu. 
(DM)

Bezcenna pomoc dla schroniska dla zwierząt
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Podtapiany Karczyn

W Karczynie (w gminie 
Kruszwica) strażacy walczyli 
z wodą, która przelewała się 
przez drogę powiatową. Za-
bezpieczali też budynki miesz-
kalne przed zalaniem.  

Karczyn nie leży nad żadnym 
jeziorem czy rzeką. Część miej-
scowości była jednak poważnie 
podtapiana. Znajduje się bo-
wiem na niżej położonym tere-
nie. Spływała tu woda z oko-
licznych pól. 

- Ta sytuacja była nie tylko 
konsekwencją opadów śniegu, 
którego sporo było na polach, 
ale również efektem znikają-
cych rowów, które niestety są 

zaorywane. A woda musi zna-
leźć ujście i znalazła - mówi 
Bartosz Krajniak, wicebur-
mistrz Kruszwicy. 

Strażacy bronili gospodar-
stwa przed zalaniem. Następ-
nie udrażniali zapchane prze-
pusty. Sytuacja już została opa-
nowana. 

W tym roku mija okrągła 
dziesiąta rocznica powodzi 
na Półwyspie Potrzymiech. 

Bartosz Krajniak uspokaja, 
że aktualnie sytuacja na Noteci 
i Gople jest stabilna. Na razie nic 
nie wskazuje na to, by drama-
tyczne zdarzenia sprzed 10 lat 
w gminie Kruszwica miały się 
powtórzyć.
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Ubiegłoroczna edycja tego 
eventu spotkała się z nad wyraz 
pozytywnym odbiorem wśród 
Uczestników z całej Polski. 

Robinsonada to świetny 
pomysł na aktywną końcówkę 
wakacji dla każdego.  Około 
500-km trasa prowadzić będzie 
przez najciekawsze zaułki wo-
jewództwa kujawsko-pomor-
skiego, zarówno te przyrodni-
cze (sielankowe wioski, piękne 
lasy i przecudne jeziora), jak i ur-
banistyczne (główne miasta 
województwa).  

W 80 godzin 
Limit na jej pokonanie to 80 go-
dzin. Jest więc ona przezna-

czona zarówno dla osób rozpo-
czynających swoją rowerową 
przygodę, jak i dla absolutnych 
rowerowych freaków.     

Robinsonada to piękne 
krajobrazy, doznania a przede 
wszystkim ludzie. Tacy, którzy 
czują więcej i chcą więcej. Dla-

tego wsiadają na rower i rozwi-
jają skrzydła. Niosą ich dwa 
koła, ale przede wszystkim pa-
sja, marzenia, siła charakteru 
i pragnienie przeżycia czegoś 
niezwykłego. Impreza - dzięki 
pozyskaniu wielu sponsorów 
i partnerów - bezsprzecznie ma 

charakter wydarzenia ogólno-
polskiego. 

Tegoroczna edycja odbę-
dzie się w dniach 21-24 sierpnia 
2021 roku. Start i meta w Toru-
niu. Więcej szczegółów na stro-
nie www.robinsonada.com.pl. 
(DM)

Start w Robinsonadzie
Ruszyły zapisy do drugiej  
edycji Robinsonady, 
survivalovo-bikepackin- 
gowego ultramaratonu rowe-
rowego po naszym wojewódz-
twie.

Walczyli w Bielsku
Julia Oczachowska i Dawid Wiś-
niewski (Inowrocławskie To-
warzystwo Tenisowe Goplania) 
startowali w halowym, ogólno-
polskim turnieju klasyfikacyj-
nym w Bielsku-Białej.   

Oczachowska w fazie grupowej 
wygrała z Kariną Gustowską 
(BKT Advantage Bielsko-Biała) 
5:7, 6:1, 10:4, Wiktorią Saską (KS 
Górnik Bytom) 6:0, 6:3 i Ju-
styną Sasiak (Grzegórzecki Kra-
ków) 6:0, 6:0.  

W ćwierćfinale była lepsza 
od Ewy Samberger (Avia 
Świdnik) 6:4, 6:3. W półfinale 
uległa Wiktorii Rutkowskiej 
(AZS Poznań) 4:6, 3:6, z którą 
w karierze rywalizowała dzie-

siątki razy. Rutkowska sięgnęła 
później po tytuł. 

Wiśniewski w rundzie gru-
powej pokonał Andrzeja Kusia 
(BKT Advantage Bielsko-Biała) 
6:1, 6:2 i Sandro Szica (Górnik 
Bytom) 6:0, 6:0. Nie sprostał 
Piotrowi Pawlakowi (WKT Me-
ra Warszawa) 1:6, 4:6. 

W ćwierćfinale uległ Pio-
trowi Galusowi (SKT Promas-
ters Szczecin) 4:6, 3:6. 

Od wtorku Julka i Dawid 
będą rywalizowali w Bydgosz-
czy w Halowych Mistrzostwach 
Polski Kobiet i Mężczyzn.  

Zmagania odbędą się 
na kortach Centrum przy ulicy 
Nowotoruńskiej 8.                       
(DM)
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Rywalem będzie Gryf II. Na-
stępnym nabytkiem Unii został 
20-letni środkowy obrońca Fi-
lip Tomasiewicz. Do końca 
roku został wypożyczony 
z Aniołów Garczegorze (IV liga). 

Wyniki sparingów 
Unia Janikowo - Piast Koło-
dziejewo 5:1, Maciej Stefano-
wicz 2, Mikołaj Jabłkowski, 
Gracjan Goździk, Adam Ko-
nieczny - zawodnik testowany, 

Wda Świecie - Unia Janikowo 
3:2, Bartosz Czerwiński, Dawid 
Wietrzykowski, zawodnik te-
stowany - Gracjan Goździk, Ma-
ciej Stefanowicz, Unia Gniew-
kowo - Dąb Bąkowo/Dąbrowa 
Biskupia 1:2, Radosław Kłosow-
ski - Radosław Malinowski, 
Kacper Kołodziejczak, Victoria 
Czernikowo - Unia Gniewkowo 
2:1, Michał Gorczyński, Patryk 
Łęgowski - Mateusz Nowacki, 
BKS Bydgoszcz - Cuiavia Bank 
Spółdzielczy Inowrocław 4:2, 
Axel Megger 4 - Gabriel Santos 
Feliciano, Vinicius de Oliveira, 
Wisła Fordon - Notecianka 
Pakość 1:8, Kacper Mozgawa 3, 
Norbert Rościszewski 3, Łukasz 
Gryglewicz, Szymon Dudek, 
Goplania Inowrocław - MKP 

Noteć Inowrocłąw 4:2, Arka-
diusz Makowiecki 2, Mikołaj 
Goczkowski, Tomasz Sobolew-
ski - Krystian Piechocki 2, MKP 
Noteć Inowrocław - Lech Dobre 
2:3, Łukasz Woś, zawodnik te-
stowany - Michał Bruch, Mar-
cel Krygier, Dominik Kościński, 
Gopło Kruszwica - Zjednoczeni 
Piotrków Kujawski 5:2, Michał 
Kruszczyński 2, Patryk Gołdyn, 
Szymon Wojtarski, Norbert 
Szymczak, Unia II Solec Kujaw-
ski - Piast Kołodziejewo 0:1, Ja-
kub Priebe, Olimpia Dąbrowa - 
Cukrownik Tuczno 4:2, Grze-
gorz Śmigielski 2, Tomasz 
Chyliński, Bartosz Wirbicki - 
Mikołaj Czaja 2, Kujawy/Błę-
kitni Markowice - Kujawskie 
Pogranicze Jeziora Wielkie 2:3, 

Orłowianka Orłowo - Kuja-
wianka Strzelno 3:5, Noteć 
Gębice - Grom Ostrowo 3:0, Ku-
jawiak Sukowy - Gopło 
Kruszwica (juniorzy starsi) 1:9, 
Tarant Wójcin - Promień 
Szczepanowo 2:3, Pałuczanka 
Żnin - Kolorowi Krusza Zam-
kowa 1:0, Kujawy Kozy - Unia 
Leszcze 2:7.  

Puchar Polski 
W sobotę rozegrane zostaną 
spotkania 1/8 finału Pucharu 
Polski na szczeblu K-PZPN.  

Unia Solec Kuj. zagra 
z Notecianką (godz. 11.30), 
a MKP Noteć zmierzy się z BKS 
Bydgoszcz (godz. 13.30). Unia J. 
zagra z Liderem Włocławek 
w innym terminie.                        (DM)

Kolejne sparingi ligowców

Zespoły piłkarskie z powiatu 
inowrocławskiego rozegrały 
jedne z ostatnich sparingów. Gry 
kontrolne zakończyli zawodnicy 
Unii Janikowo, którzy w sobotę 
w meczu trzeciej ligi zagrają 
w Wejherowie (godz. 1 4).
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Wygrana Kaspra
Kadeci Inowrocławskiej  
Akademii Koszy-
kówki/Kasprowicza odnieśli 
zwycięstwo w koszykarskiej 
lidze wojewódzkiej. 

Inowrocławianie wygrali wy-
soko z zawodnikami TKM II 
Włocławek 84:41 (22:16, 20:14, 
26:2, 16:9). Punkty dla Kaspra 
zdobyli: Alan Arent 34 (2), An-
toni Gawarecki 23 (3), Norbert 
Kościński 8, Mikołaj Marek 7, 
Konrad Konieczka 4, Kacper 
Mila 4, Filip Gralewski 2, Maciej 
Nachowiak 2. Grali również: 

Mikołaj Czołgoszewski i Jakub 
Kukliński.    

- Był to ostatni sprawdzian 
przed decydującymi meczami 
w lidze, w których Kasper bę-
dzie walczył o jedno z dwóch 
miejsc premiowanych awan-
sem do rozgrywek centralnych 
- mówi Dariusz Sikora, trener 
inowrocławskich koszykarzy.  
- Kolejny mecz zagramy  
10 marca - również we własnej 
hali - z Novum Bydgoszcz i bę-
dzie to rewanż za ubiegło-
roczną porażkę różnicą jednego 
punktu.                                                 (DM)
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Fundacja Aktywnego Rozwoju 
powstała z połączenia trzech 
żywiołów – sił, doświadczeń 
oraz charakterów dwóch zna-
komitych przedstawicielek pol-
skiego sportu światowego for-
matu – mistrzyni olimpijskiej 
w wioślarstwie Magdaleny 
Fularczyk-Kozłowskiej oraz 
dwukrotnej mistrzyni Europy 
w siatkówce Katarzyny Sko-
wrońskiej i doświadczonego 
dziennikarza sportowego Hu-
berta Malinowskiego. 

Zakres ich działań to wy-
kładnia wspólnych pasji i zain-
teresowań. Swoim doświad-
czeniem chcą wspierać dzieci, 
młodzież i ich rodziców oraz 
osoby w dojrzałym wieku 
w dbaniu o aktywność i rozwój, 
zarówno fizyczny, jak i umy-
słowy, w połączeniu z ekologią. 

Opracowali autorskie pro-
gramy w zakresie ekologicznej 
edukacji pozaszkolnej z ele-
mentami rekreacji ruchowej 
oraz integracji społecznej – 
EKOAKTYWNI i EKOAKTY- 
WNA KLASA oraz programy 
rozwoju dyscyplin PIŁKA-

SIATKA-MISTRZ i Z WIOSŁEM 
WYROSŁEM. 

- Jako sportowiec jestem 
spełniona, ale tuż po zakończe-
niu kariery potrzebowałam 
celu, który da mi nową energię 
i jednocześnie pozwoli realizo-
wać się w „życiu po życiu”. 
Chcę dzielić się swoim do-
świadczeniem i pasją, a pracę 
w fundacji traktuję również 
jako formę podziękowania in-
nym za lata wsparcia i dopingu. 
Szczególną uwagę poświęcimy 
dzieciom i młodzieży, bo to oni 
są naszą przyszłością. Nie 
każdy musi być mistrzem, ale 
każdemu z nich chcemy poka-
zać, na swoim przykładzie, jak 
wiele atutów ma aktywny roz-
wój – mówi Magdalena Fular-
czyk-Kozłowska.  

To pierwszy taki projekt 
w Polsce, w którym siły na stałe, 
a nie w formie współpracy, łą-
czą mistrzynie w dwóch róż-
nych dyscyplinach.  

- Łączy nas chęć ciągłego 
rozwoju i fakt, że dzięki ciężkiej 
pracy osiągnęłyśmy w swoich 
dyscyplinach sportowych 
szczyt – podkreśla Katarzyna 
Skowrońska. – Ani mnie, ani 
Magdę, nigdy nie interesowało 
spoczęcie na laurach. Mamy 
różne charaktery i umiejęt-
ności, ale właśnie w tym tkwi 

nasza siła – inaczej nie mogły-
byśmy się uzupełniać. Chcemy 
dzielić się swoim doświadcze-
niem i wiedzą, a wyznajemy  
zasadę, że inni, szczególnie 
dzieci, rzadko nas słuchają, 
za to często naśladują, dlatego 
chcemy być dla nich przykła-
dem. Przez ostatni rok odbyły-
śmy setki rozmów i dziesiątki 
spotkań po to, by stworzyć pro-

jekt, który dla nas wszystkich 
jest wielkim wyzwaniem i od-
powiedzialnością, ale także 
spełnieniem marzeń.  

W projekcie biorą udział 
inowrocławianie: trener Walde-
mar Kwiatkowski i adwokat Pa-
weł Szatkowski (wsparcie orga-
nizacyjne i prawne przy zakła-
daniu fundacji). 
(DM)

Fundacja Aktywnego Rozwoju
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Zajęcia na Orliku
Powiat Inowrocławski przy-
znał pieniądze na prowadzenie 
zajęć na powiatowym boisku 
Orlik, które mieści się przy Ze-
spole Szkół Chemiczno-Elek-
tronicznych im. Jana Pawła II 
w Inowrocławiu. 

Wniosek został złożony w ra-
mach projektu „Lokalny Anima-
tor Sportu”. Celem jego jest 
upowszechnianie aktywności fi-
zycznej i sportu wśród dzieci 
i młodzieży poprzez umożliwie-
nie udziału w sportowych zaję-
ciach pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych, dofinansowanych ze 
środków Ministerstwa Sportu. 
Zajęcia realizowane będą po-
dobnie, jak w latach poprzed-
nich, przez animatora sportu. 

W ramach planowanych 
działań odbędą się również tur-

nieje i inne wydarzenia spor-
towe, w tym np. Wiosenny Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar  
Starosty Inowrocławskiego, Po-
wiatowy Dzień Dziecka 
na sportowo czy Dzień Sportu 
o Puchar Starosty Inowroc-
ławskiego. 

– Sport to dziedzina bliska 
mojemu sercu. Dla aktywizacji 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców z naszego Po-
wiatu realizować będziemy 
ciekawe inicjatywy, w myśl za-
sady „dla każdego coś miłego”. 
W dobie pandemii, gdy więk-
szość czasu uczniowie spę-
dzają przed komputerami 
na lekcjach zdalnych, wszelka 
aktywność fizyczna jest jak 
najbardziej pożądana - mówi 
Starosta Inowrocławski Wie-
sława Pawłowska.  

Dwie gwiazdy sportu i do-
świadczony dziennikarz powo-
łali Fundację Aktywnego Roz-
woju. W projekcie uczestniczą 
też inowrocławianie. 

Były to już ostatnie zawody 
w sezonie halowym. Kru- 
szwicki klub reprezentowało aż 
40 młodych  adeptów królowej 
sportu. 

- Zmierzyli się z rówieśni-
kami z całego województwa, 
ustanawiając w większości nowe 
rekordy życiowe. Było dużo 
emocji, łzy radości, ale też smu-
tek po przegranej- mówią trene-
rzy lekkoatletów z Kruszwicy. 

Medaliści 
ZŁOTO: Zuzanna Skowron 
w biegu na 300 metrów U-14, 
Lena Siedlecka w biegu na 200 
m U-12, Kasper Kornacki 
w skoku w dal U-10, Oliwier 
Paluszak w biegu na 60 m przez 
płotki U-14 i Dawid Wekwejt 
w skoku wzwyż U-14. 

SREBRO: Marta Sieradzka 
w biegu na 60 m p/pł U-14, Na-
talia Szkudlarek w skoku 
wzwyż U-12, Rozalia Szuman 
w biegu na 600 m U-11. 

BRĄZ: Wiktoria Kawka 
w biegu na 60 m U-10, Hanna 
Basa w biegu na 600 m U-10, 
Lena Kułacz w skoku w dal U-11 
i Ola Śniegowska w biegu 
na 600 m U-11.                                (DM)

Medale adeptów

Najmłodsi lekkoatleci KS LZS 
Kruszwica znakomicie wypadli 
w mistrzostwach wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego 
w kategoriach U-10, U-11, U-12, 
U-14, które odbyły się w hali 
bydgoskiego Zawiszy. 

Skuteczne siatkarki
Zawodniczki MSPS Inowroc-
ław świetnie zaprezentowały 
się w Mogilnie w pierwszym 
turnieju o mistrzostwo woje-
wództwa kujawsko-pomor-
skiego w minisiatkówce dziew-
cząt w kategorii  „2” (10-latki). 

W turnieju wystąpiło 28 zespo-
łów (w ostatniej chwili wyco-
fało się 12 ekip ) podzielonych 
na 4 grupy po 7 drużyn.  

MSPS Inowrocław nr 1 
(Katja Guźlecka, Anna Bru-
dzińska ) wygrał zdecydowanie 
Grupę A - 6 wygranych (m.in. 
z Pałacem Bydgoszcz). 

MSPS nr 2 (Aleksandra 
Dobecka, Karolina Świerczyń-
ska) zwyciężył w Grupie B  
- 6 wygranych. 

MSPS nr 3 (Joanna Sar-
necka, Hanna Kopińska, Zofia 
Sękowska ) niespodziewanie 
triumfował w Grupie C - 6 zwy-
cięstw.  

MSPS nr 4 (Zuzanna Miko-
łajew, Zuzanna Dankowska) za-
jął czwarte miejsce - 3 wygrane. 

- Dziewczęta spisały się 
fantastycznie. Pokazały bardzo 
dobrą grę - mówi trener Zbig-
niew Nowak.  
(DM)
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SKS-y w powiecie
W siedmiu szkołach ponad-
podstawowych prowadzo-
nych przez Powiat Inowroc-
ławski na podstawie porozu-
mienia o współpracy zawar-
tego pomiędzy Kujawsko-Po-
morskim Stowarzyszeniem 
Związków Sportowych a Po-
wiatem Inowrocławskim pro-
wadzone będą zajęcia spor-
towe w ramach kolejnej edycji 
programu „Szkolny Klub 
Sportowy”. 

- Tegoroczne zajęcia w ramach 
tej edycji realizowane będą 
z m.in. siatkówki, koszykówki, 
piłki ręcznej, piłki nożnej oraz 
aerobiku. Odbywać się będą 
w dziesięciu grupach. Planuje 
się objąć zadaniem ponad 170 
uczniów naszych szkół. Zajęcia 
zostaną zorganizowane w I Li-

ceum Ogólnokształcącym im. 
Jana Kasprowicza z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Inowrocła-
wiu, II Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Marii Konopnickiej 
w Inowrocławiu, Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Logistycznych 
w Inowrocławiu, Zespole Szkół 
Budowlanych im. Gen. Włady-
sława Sikorskiego w Inowrocła-
wiu, Zespole Szkół im. Marka 
Kotańskiego w Inowrocławiu 
oraz Zespole Szkół im. Kazimie-
rza Wielkiego w Kruszwicy i Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II 
w Kościelcu – informuje Naczel-
nik Wydziału Edukacji, Sportu 
i Zdrowia Starostwa Powiato-
wego Beata Kowalska. 

Kwota dofinansowania jaką 
otrzyma Powiat Inowrocławski 
na ten cel to 28800 zł. Wkład 
własny wyniesie 2200 zł.
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