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•  części do maszyn 
rolniczych

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

sob. 8.00-12.00

,

OFERUJEMY :
NASIONA KUKURYDZY

REKLAMA 0010070330

• WYWÓZ GRUZU    I ODPADÓW  BUDOWLANYCH
• KONTENERY OD 1 m3 - 36 m3, BIG BAGI
• WYWÓZ  NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
• USŁUGI HDS

REKLAMA 0010064299

hanna.szoszorowska@polskapress.pl

REKLAMA 0010064298

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

M
edia co chwila  
informują o dra-
matach, w któ-
rych ofiarami 
były małe dzieci. 
Choć dotąd w na-

szym regionie do takich tragedii nie 
dochodziło, to jednak pomoc spo-
łeczna często otrzymuje sygnały 
o domach, w których przemoc, alko-
hol i narkotyki są na porządku 
dziennym. 

To m.in. dla matek wywodzą-
cych się z takich środowisk przezna-
czony będzie dom, który do końca 
2022 roku ma powstać w okolicach 

szpitala przy ul. Poznańskiej. Będzie 
dysponował 30 miejscami. 

Budowa uzyskała rekomendację 
Konwentu Starostów Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dla Powiatu 
Inowrocławskiego do utworzenia tego 
typu domu o charakterze ponadregio-
nalnym we współpracy z powiatami 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

- Cieszy mnie fakt, iż dom o cha-
rakterze ponadregionalnym powsta-
nie na terenie Inowrocławia. Matki 
z małoletnimi dziećmi oraz kobiety 
w ciąży dotknięte przemocą lub znaj-
dujące się w innej sytuacji kryzysowej 
będą mogły w ramach interwencji kry-

zysowej znaleźć schronienie i wspar-
cie w domu dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży– mówi staro-
sta Wiesława Pawłowska. 

Do domu będą również przyjmo-
wani ojcowie z małoletnimi dziećmi 
albo inne osoby sprawujące opiekę 
prawną nad dziećmi. 

Powiat Inowrocławski uzyskał do-
finansowanie na realizację zadania 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych w wysokości 3 mln zł. Obecnie 
zespół projektowy pod przewodnic-
twem starosty realizuje niezbędne kwe-
stie zmierzające do realizacji przedsię-
wzięcia: formalno-prawne, finansowe, 
projektowe, a także dotyczące przygo-
towania procedury przetargowej. 

- Obecnie trwa etap przygotowa-
nia tzw. programu funkcjonalno-użyt-
kowego - kluczowego dokumentu, 
który jest niezbędny do ogłoszenia po-
stępowania przetargowego w formule 
typu zaprojektuj-wybuduj. Formuła 
polega na tym, iż w wyniku postępo-
wania przetargowego ten sam wyko-
nawca opracuje projekt budowlany, 
kosztorysy oraz wykona przedsięwzię-
cie – wyjaśnia naczelnik Wydziału Roz-

woju, Planowania Inwestycji i Inicja-
tyw Europejskich Joanna Kuchta. 

W domu znajdą się odrębne sy-
pialnie, pokoje dla matek z małolet-
nimi dziećmi i kobiet w ciąży, przezna-
czone maksymalnie dla trzech osób. 

Zapewnione zostanie wspólne po-
mieszczenie do pobytu dziennego dla 
mieszkańców z dziećmi oraz wspólne 
pomieszczenie do pobytu dziennego 
dla matek w ciąży. Dla najmłodszych 
przewidziano plac zabaw.
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Kilkadziesiąt miejsc zapewni placówka 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, którą planuje wybudować  
Powiat Inowrocławski. To w obecnych 
czasach bardzo potrzebna inwestycja. 

AZYL DLA ZAGROŻONYCH DZIECI



4  11 stycznia 2019  www.inowroclaw.naszemiasto.pl2 19 marca 2021 www.inowroclaw.naszemiasto.pl

Muzealne skarby to często 
przedmioty nieoczywiste, któ-
rych wartość dostrzec może je-
dynie oko archeologa, etno-
grafa… Dzięki badaniom muze-
alników pozornie bezwarto-
ściowy kawałek kamienia staje 
się unikatem, skarbem! 

W 2005 r., w czasie badań arche-
ologicznych w piwnicach kamie-
nicy na placu Klasztornym, zna-
leziono niewielką kamienną 
płytkę (to te same wykopaliska, 
które przyniosły odkrycie meda-
lionu z denara Trajana, o którym 
pisaliśmy kilka tygodni temu). 
Niepozorny ułamek marmuru 
okazał się fragmentem zegara 
słonecznego – horologium sola-
rium. Zegara z nieistniejącego 
inowrocławskiego klasztoru 
Franciszkanów. 

Obecność zegara na bu-
dowli kościelnej nie była czymś 
wyjątkowym w minionych wie-

kach. Zegar pomagał w organi-
zacji dnia zakonników, wyzna-
czał godziny modlitw i pracy 
między wschodem (pryma) i za-
chodem słońca (kompleta). Ze-
gar inowrocławski nie był jed-
nak zawieszony na południowej 
ścianie świątyni, to zegar typu 
horyzontalnego a więc zegar 
wolnostojący, umieszczony 
na postumencie. 

Gdzie zatem stał? Może 
w wirydarzu lub przed kościo-
łem, a może w ogrodzie? Analiza 
formy arabskich cyfr „7” i „8” 
opisujących wyryte linie godzin 
pozwala ostrożnie datować za-
bytek inowrocławski na XVI stu-
lecie. Jego koniec i zniszczenie 
przyniosła kasata konwentu 
w wieku XIX. Jest to więc naj-
starszy zachowany inowrocław-
ski zegar, czasomierz wyjątkowy 
bowiem słoneczny czyli taki, 
który „wskazuje jedynie godziny 
pogodne”. 

W związku z pogarszającą się 
dramatycznie sytuacją epide-
miczną w całym kraju i woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim, starosta Wiesława Paw-
łowska przyłączyła się do apelu 
samorządowców skierowa-
nego do środowiska medycz-
nego o wsparcie personelu, 
który pracuje na szpitalnych 
oddziałach „covidowych”. 

Trzecia fala koronawirusa jest 
wyzwaniem dla całego systemu 
służby zdrowia, a liczba osób ho-
spitalizowanych w kujawsko-
pomorskich szpitalach niepoko-
jąco rośnie. Dlatego potrzebny 
jest dodatkowy personel me-
dyczny. Szczególnie potrzeba le-
karzy, pielęgniarek i fizjotera-
peutów. W całym wojewódz-
twie nadal są duże możliwości 
związane z tworzeniem dodat-
kowych miejsc w szpitalach. 

- Jestem przekonana, że 
w tej przełomowej dla walki 
z epidemią chwili nie zabraknie 
lekarzy, pielęgniarek czy ratow-
ników medycznych, również 
z terenu Powiatu Inowrocław-
skiego, którzy zgłoszą się 
do pracy na oddziałach „covi-
dowych”. Większość personelu 

medycznego została przecież 
już zaszczepiona lub przecho-
rowała Covid-19 i ma prze-
ciwciała ochronne. Państwa 
wsparcie w najbliższych tygo-
dniach może pomóc, a nawet 
uratować życie wielu pacjen-
tom – mówi starosta Wiesława 
Pawłowska. 

Starosta wystosowała w tej 
sprawie również pisma 

do wszystkich placówek pod-
stawowej opieki zdrowotnej 
z terenu Powiatu Inowrocław-
skiego. 

Osoby zainteresowane 
pracą przy zwalczaniu epide-
mii mogą kontaktować się 
z Wydziałem Zdrowia Ku- 
jawsko-Pomorskiego Urzę- 
du Wojewódzkiego w Byd-
goszczy.

Apel o wsparcie 
oddziałów „covidowych”

Najstarszy zegar 
w powiecie

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE  
DLA UCZNIÓW 

Działa już, uruchomiona przez 
Poradnię Psychologiczno-Pe-

dagogiczną w Inowrocławiu, li-
nia telefoniczna dedykowana 

uczniom szkół z terenu Po-
wiatu Inowrocławskiego 

po przebytym zakażeniu Co-
vid-19, znajdującym się w kry-
zysie oraz uczniom mającym 

problemy w związku z pande-
mią koronawirusa. Kontakto-
wać się można pod numerem 
501 194 612, na który należy 

zgłaszać się wysyłając SMS-a 
o treści „KONSULTACJA CO-
VID-19”, podając swoje dane 
kontaktowe: imię, nazwisko 

oraz numer telefonu. Po wysła-
niu SMS-a nastąpi kontakt psy-
chologa z osobą zgłaszającą się. 
Do złożenia zgłoszenia w tym 

trybie uprawnieni są uczniowie 
pełnoletni lub rodzice/opieku-
nowie prawni uczniów niepeł-

noletnich. 
 

BEZPŁATNY WYWÓZ ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 

W dniach od 23 do 26 marca or-
ganizowany będzie bezpłatny 

odbiór odpadów wielkogabary-
towych. Zgłoszenia bezpłat-

nych wywozów będą przyjmo-
wane od 15 do 22 marca br. 

w godz. 7-13.30 pod numerem 
telefonu 52 357 56 62  

oraz 52 357 90 11, a także ma-
ilowo: dyspozytor@igkim.pl. 

Po wykonanym zgłoszeniu, na-
leży wystawić odpady wielko-

gabarytowe w pobliżu wiat 
śmietnikowych, a w przypadku 

domów jednorodzinnych, 
przed bramą posesji.
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Rozpoczęły się prace związane 
z przebudową sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu al. 
Niepodległości, al. Ratuszowej 
i ul. Świętokrzyskiej. Potrwają 
one do końca maja. 

Zgodnie z harmonogramem, ro-
boty podzielone będą na część 
związaną z nawierzchniami 
dróg (29 marca - 30 kwietnia), 
z wprowadzaniem oznakowa-
nia pionowego i poziomego (4-
14 maja) i z samą sygnalizacją 
(16-21 maja).  

- Wykonawca zapewnia, że 
utrudnienia związane z za-
mknięciem dla ruchu poszcze-
gólnych pasów ruchu wprowa-
dzane będą tylko i wyłącznie 
w dniu roboczym podczas pro-
wadzenia robót, natomiast 
po zakończeniu prac w danym 
dniu ruch będzie się odbywać 
wszystkimi pasami ruchu – in-
formuje Zarząd Dróg Powiato-
wych, który zlecał przetarg w tej 
sprawie. 

Zmiany usprawnią prze-
jazd przez skrzyżowanie al. Nie-
podległości, al. Ratuszowej i ul. 
Świętokrzyskiej, zwłaszcza dla 
kierowców skręcających w lewo 
w ul. Świętokrzyską, gdzie będą 
tzw. sygnalizatory lewoskrętów 
umożliwiające bezkolizyjne 
wykonanie manewru. 

Skrzyżowanie przy ratuszu 
jest jednym z najmniej bez-
piecznych w mieście. Rocznie 
dochodzi tam do kilkunastu 
wypadków i kolizji. Oto staty-
styki: 2017 – 16 kolizji, 2018 – 16 
kolizji, 2019 – 1 wypadek, 15 ko-
lizji, 2020 – 14 kolizji. W tym 
roku na razie doszło tam do jed-
nego wypadku. 

Będzie sprawniej 
W gabinecie Starosty Inowro-
cławskiego Wiesławy Pawłow-
skiej odbyło się kolejne spotkanie 
dotyczące organizacji w Inowro-
cławiu Wydziału Pielęgniarstwa. 

Najważniejszym punktem spo-
tkania było ustalenie szczegółów 
dotyczących utworzenia pra-
cowni umiejętności pielęgniar-
skich i położniczych przy Szpi-
talu Wielospecjalistycznym im. 
dr. Ludwika Błażka w Inowrocła-
wiu. Jej posiadanie nie tylko 
gwarantuje odpowiedni poziom 
dydaktyczny, ale jest też nie-
zbędne w procedurze ubiegania 
się o akredytację. W ciągu naj-
bliższych kilku dni opracowany 
zostanie kosztorys zakupu takiej 
pracowni lub zaadaptowania 
na jej potrzeby pomieszczeń 
szpitala. Zgodnie z wcześniejszą 
deklaracją powiat wesprze finan-
sowo tę inwestycję, bo korzyści 
z kształcenia u nas pielęgniarek 
są nie do przecenienia. 

- Pielęgniarki będą mogły 
kształcić się u nas już od no-
wego roku akademickiego. Dla-
tego musimy poszukać środ-
ków w budżecie powiatu i po-
móc szpitalowi w zakupie takiej 
pracowni. Lecznica będzie mo-
gła w przyszłości udostępniać 

ją Wydziałowi Pielęgniarstwa 
Wyższej Szkoły Przedsiębior-
czości im. Księcia Kazimierza 
Kujawskiego, a nawet innym 
uczelniom. Do tego potrzebna 
będzie stosowna uchwała Rady 
Powiatu Inowrocławskiego. Ist-
nieje potrzeba utworzenia Wy-
działu Pielęgniarstwa i dlatego 
ten projekt pojawi się podczas 
jednej z najbliższych sesji – 
mówi starosta Wiesława Paw-
łowska. 

- Jeśli proces legislacyjny 
przebiegnie pomyślnie, możemy 
liczyć, że w czerwcu rozpocznie 

się realizacja tego projektu, pod ko-
niec lipca pracownia będzie go-
towa, a w październiku będą 
kształcić się tam studenci – uważa 
dyrektor szpitala Eligiusz Patalas.  

W spotkaniu uczestniczyli 
także: Wiesław Juchacz - rektor 
WSP, Bartosz Jakub Myśliwiec - 
naczelny lekarz szpitala, Joanna 
Kuchta – naczelnik Wydziału 
Rozwoju, Planowania Inwesty-
cji i Inicjatyw Europejskich Sta-
rostwa Powiatowego w Inowro-
cławiu oraz Beata Kowalska na-
czelnik Wydziału Edukacji, 
Sportu i Zdrowia.

Powstanie pracownia  
dla przyszłych pielęgniarek
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Od jutra astronomiczna, 
a od niedzieli 
kalendarzowa wiosna. 
W lasach Powiatu 
Inowrocławskiego 
wszystko ożywa. 
Dni stają się dłuższe, 
temperatura powietrza 
wzrasta, a do życia budzą 
się rośliny i zwierzęta. 
Lasy stanowią około 11% 
powierzchni Powiatu 
Inowrocławskiego i coraz 
więcej osób chce je 
odwiedzać.

Z Nadleśniczym Mariuszem 
Heidingerem, który kieruje 
Nadleśnictwem Gniewko-
wo, rozmawiał Artur Kisie-
lewicz.

Cały czas obowiązują nas 
liczne ograniczenia związane 
z epidemią koronawirusa, ale 
lasy na szczęście są dla nas 
dostępne. To chyba lepsze 
miejsce do spędzania czasu 
niż galerie handlowe?

Zdecydowanie lepsze, zresztą 
świadczy o tym liczba osób 
odwiedzających lasy, szczególnie 
w dni weekendowe. Można wte-
dy zobaczyć potok aut jadących 
do lasu. Wielu ludzi przyjeżdża 
też rowerami. Widać, że w tym 
trudnym okresie szukamy wolno-
ści i przestrzeni, których brakuje 
na co dzień.

W zeszłym roku wiosną 
obowiązywał swoisty „leśny 
lockdown”. Była to dość kon-
trowersyjna decyzja?
Z perspektywy czasu uważam, że 
raczej się nie sprawdziła. Przecież 
dla naszego zdrowia psychiczne-

go wskazane są wizyty w lesie. 
Bliskość przyrody i wędrówki 
leśnymi duktami są zbawienne 
dla nas wszystkich, zwłaszcza 
teraz.

Czy już widać w lesie wiosnę?
Fenologicznie to powinni-
śmy mieć teraz do czynienia 
z przedwiośniem – taką piątą 
porą roku. Zmiany klimatyczne 
spowodowały jednak, że tego 
przedwiośnia właściwie już 
nie ma. Teraz obserwujemy 
duże wahania temperatur 
dobowych. Niskie tempera-
tury w nocy sprawiają, że nie 
możemy w lesie zobaczyć 
całego bogactwa przyrodnicze-
go. Las jednak już odzyskuje 
swoje kolory. Wcześniej rośliny 
przykryte śniegiem utraciły 
przecież chlorofil. Za moment 
poczujemy też zapachy wiosny, 
który przyjdzie wraz z rozwo-
jem pąków, kwiatów. Życie lasu 
za chwilę w pełni się rozbudzi. 

A zwierzęta? Czy przyleciały 
już ptaki, które nie zimują 
w Polsce?
Łatwo teraz w lesie zaobser-
wować np. żurawie i usłyszeć 

ich klangor. Te ptaki jeszcze są 
w stadach, ale zaczną się teraz 
rozłączać i tworzyć pary. Będzie-
my lada chwila obserwować ich 
gody. 

Czy w lasach Powiatu Inowro-
cławskiego są ssaki, które 
zapadają w zimowy sen?
Tak, np. jeże, które późną jesienią 
zapadają w zimowy sen i teraz 
budzą się z hibernacji.

Dużo obecnie mówi się o wil-
kach. Czy są też w naszych 
lasach?
Tak, są u nas wilki i coraz więcej 
osób potwierdza ich obecność. 
Ludzie dostrzegają je zarów-
no w lesie, jak i na polach. To 
zwierzęta, które szybko adaptują 
się do zmieniających warunków 
i uczą się z nami żyć. Teraz będą 
przychodziły na świat młode 
wilki, dlatego te zwierzęta 
ograniczają aktualnie swoje wę-
drówki i raczej będą przebywały 
w okolicach nor. 

Czy powinniśmy się bać 
wilków?
Na pewno powinniśmy mieć do 
nich szacunek. Przed II wojną 

światową zdarzały się, zwłaszcza 
na Kresach, tragiczne zdarzenia 
z udziałem wilków. W niektórych 
rejonach świata, np. w Indiach, 
zdarzają się i teraz. Lepiej więc 
zachować rozsądek.

A mimo wszystko od 1 maja, 
tak jak inne nadleśnictwa, 
zapraszacie do udziału w akcji 
„Zanocuj w lesie” – o co właści-
wie chodzi?
Na wybranych powierzchniach 
lasów osoby szukające większe-
go kontaktu z przyrodą będą 
mogły spędzić noc pod koronami 
drzew. Mapy takich obszarów 
będą dostępne w internecie. 
Nadleśnictwo Gniewkowo 
planuje dwie takie strefy. Jedna 
znajdzie się w Balczewie i Rejnie, 
a druga w Puszczy Bydgoskiej, 
a dokładniej na północnych 
obrzeżach Gniewkowa, czyli 
leśnictwach Podlesie i Dąbki.

Skorzysta z tej propozycji 
z pewnością wielu zwolen-
ników nocowania na dziko 
z naszego powiatu?
Z pewnością, bo myślę, że osób 
nastawionych na bliski kontakt 
z naturą przybywa, zwłaszcza 

w okresie pandemii. Więcej jest 
też chętnych na spędzenie urlo-
pu w Polsce. Jest też grupa osób 
zafascynowanych bushcraftem 
i survivalem. Myślę, że skorzysta-
ją z naszej propozycji też osoby 
spoza Powiatu Inowrocławskie-
go, tym bardziej że Nadleśnictwo 
Gniewkowo jest tak rozległe, że 
zahacza też o powiaty aleksan-
drowski i toruński oraz miasto 
Toruń. 

Kończąca się zima była sto-
sunkowo chłodna i śnieżna. 
Czy to dobrze dla kondycji 
lasu?
Prawdopodobnie tak, bo do lasu 
trafi dużo wody. W jeziorach, 
które są na terenie nadleśnictwa 
jest jej tyle, że przelewa się dalej 
ku sercu Puszczy Bydgoskiej. 
Nie obserwowaliśmy takiego 
zjawiska od lat. Mam nadzieję, że 
dzięki temu las będzie w dobrej 
kondycji.

Tym bardziej warto tej wiosny 
odwiedzić lasy naszego 
powiatu. Jeśli stoimy przed al-
ternatywą - galeria handlowa 
czy las, to co mamy wybrać?
Las! Zdecydowanie las!

Wiosna w lasach Powiatu Inowrocławskiego

Zespół Szkół Budowlanych 
im. gen. Władysława Sikorskiego

55-letnia obecność na 
rynku edukacyjnym, do-
bra opinia, osiągnięcia, 
a  przede wszystkim liczba 
znajdujących pracę absol-
wentów i  liczba uczniów 
kontynuujących naukę na 
uczelniach wyższych po-
twierdzają, że to szkoła, 
która gwarantuje jakość 
i  doświadczenie w  kształ-
ceniu zawodowym mło-
dzieży.

Szacuje się, że co drugi 
absolwent szkoły znajduje 
pracę w  zawodzie. Powia-
towe Urzędy Pracy syste-
matycznie oferują miej-
sca pracy budowlańcom. 
Pracodawcy coraz częściej 
zatrudniają młodą kadrę 
budowlańców z  możliwo-
ścią rozwoju zawodowego, 
oferując im m.in. stypendia 
na dalsze kształcenie na 
kierunkach budowlanych. 
Warto również wspomnieć 
o  możliwościach, jakie 
stoją przed potencjalnym 
absolwentem. Posiadając 
np. dyplom technika bu-
downictwa, można ubie-
gać się po odbyciu praktyki 
o  uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami, 

wykonując samodzielne 
funkcje techniczne w  bu-
downictwie. 

Szkoła posiada naj-
nowszy sprzęt i  oprogra-
mowanie komputerowe, 
przestronne sale, pracow-
nie, pełnowymiarową salę 
gimnastyczną, orlik oraz 
siłownię. Obiekt jest moni-
torowany, ma dobrą lokali-
zację – w centrum Inowro-
cławia.

Placówka w  roku szkol-
nym 2021/2022 będzie 
kształciła w zawodach:
• technik budownictwa,
• technik geodeta,
• technik architektury 

krajobrazu,

• technik urządzeń i syste-
mów energetyki odna-
wialnej,

• technik renowacji ele-
mentów architektury.
Na poziomie Branżowej 

Szkoły I Stopnia:
• murarz-tynkarz,
• monter zabudowy i ro-

bót wykończeniowych 
w budownictwie,

• monter stolarki budow-
lanej.

KONTAKT:
tel. 52 357 46 80
e-mail: 
sekretariat-zspnr5@o2.pl
strona: 
www.budowlankaino.com

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 
im. Genowefy Jaworskiej

Inowrocławski „Gastro-
nomik” to nie tylko szkoła 
umożliwiająca zdobycie cie-
kawego zawodu, ale dająca 
możliwość rozwoju zainte-
resowań, przygotowująca 
do dalszej nauki i pracy.

Najlepszym świadec-
twem jakości pracy placów-
ki są wysoka zdawalność 
egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje w za-
wodzie   oraz absolwenci, 
którzy działają prężnie 
w środowisku zawodo-
wym, pracują   w restaura-
cjach i hotelach na terenie 
całego kraju i poza granica-
mi Polski. Zewnętrzne eg-
zaminy zawodowe są prze-
prowadzane przez OKE na 
terenie szkoły. Na wniosek 
absolwenta, do dyplomu 
dołącza się Europass - Su-
plement zawierający opis 
zawodu i kwalifikacji. Euro-
pass wydany jest w języku 
polskim i angielskim. Uzy-
skany dyplom potwierdza-
jący kwalifikacje zawodowe 
honorują kraje Unii Euro-
pejskiej. 

O swojej szkole uczniowie 
i absolwenci  mówią, że jest 
bezpieczna, zadbana, po-

zwala rozwijać swoje umie-
jętności. Mamy nowocze-
sne, świetnie wyposażone 
pracownie gastronomiczne. 
Zaplecze dydaktyczne szko-
ły jest stale modernizowa-
ne.   Zajęcia teoretyczne 
i praktyczna nauka zawodu 
prowadzone są pod kierun-
kiem doświadczonej kadry 
pedagogicznej.

Kierunki:
• technik żywienia i usług 

gastronomicznych,
• technik hotelarstwa,
• technik usług 

kelnerskich,
• technik usług 

fryzjerskich,

• branżowa Szkoła 
I stopnia w zawodzie 
kucharz,

• branżowa Szkoła 
I stopnia w zawodzie 
fryzjer,

• branżowa Szkoła 
I stopnia w zawodzie 
piekarz, cukiernik 
i sprzedawca dla 
młodocianych 
pracowników.

KONTAKT:
tel. 52 357 44 53 
e-mail: 
sekretariat@zsp2.com.pl
strona: 
www.zsp2.com.pl
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Grażyna Zaręba

Miło nam poinformować, 
że Pani Łucja Jelińska 
– mieszkanka Pławina, 
obchodziła w ubiegłym 
tygodniu 90 urodziny!

Jubilatkę w  dniu jej świę-
ta odwiedzili: Zastępca 
Wójta Gminy Inowrocław  
Marek Karólewski, Skarb-

nik Gminy Inowrocław 
Aldona Sulinowska, Kie-
rownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społeczne Ewa 
Słowik oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego 
Gminy Inowrocław Graży-
na Zaręba. 

Uroczystość odbyła się 
w gronie uczestników Dzien-
nego Domu „Senior+” w Ża-
linowie, gdzie Pani Łucja jest 
najstarszą i  bardzo aktyw-

ną uczestniczką placówki. 
Taki wiek wzbudza podziw 
i uznanie. 

Jubilatka dochowała się 
pięciorga dzieci, a  także 
licznej gromadki wnucząt 
i prawnucząt. 

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

Wójt Gminy Inowrocław 
w formie dotacji celowej 
przekazał osiemnastu 
organizacjom pozarzą-
dowym kwotę w łącznej 
wysokości 53 650,00 zł  
na realizacje zadań pu-
blicznych.

Organizacje pozarządowe, 
chcąc skutecznie reagować 
na potrzeby mieszkańców 
gminy Inowrocław, będą 
realizować dwadzieścia 
dziewięć projektów wyło-
nionych w  otwartych kon-
kursach ofert. Wybrane 
projekty będą obejmowały 
zakres ochrony i  promocji 
zdrowia, wspierania i  upo-
wszechniania kultury fizycz-
nej, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i  dziedzictwa 
narodowego, nauki, szkol-
nictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i  wychowania. Za-
dania będą realizowane rów-
nież w  zakresie turystyki 
i krajoznawstwa oraz ratow-

nictwa i  ochrony ludności. 
Dofinansowanie umożliwi 
zorganizowanie działań, któ-
re przyczynią się między in-
nymi do zwiększenia aktyw-
ności wśród mieszkańców  
i  promowania zdrowego sty-
lu życia. Wsparciem zostaną 
objęte działania edukacyjne 
dla dzieci i  młodzieży. Po-
moc uzyskały również ini-
cjatywy, które służą wycho-
waniu w duchu patriotyzmu 
i poszanowaniu dziedzictwa 
narodowego.

Dzięki realizacji zadań 
przez organizacje pozarzą-
dowe wsparciem zostaną 
objęci mieszkańcy gminy. 

Jesteśmy pełni nadziei, że 
współpraca przyniesie za-
mierzone efekty. Trzymamy 
kciuki i życzymy powodze-
nia!

Szczegółowe informacje 
dotyczące realizacji zadań 
publicznych można znaleźć 
na stronie https://gm-ino-
wroclaw.rbip.mojregion.
info

Legimi w Bibliotece
Gminna Biblioteka 
Publiczna w Jaksicach 
oferuje swoim Czytelni-
kom dostęp do Legimi 
- największej wypoży-
czalni e-booków w Pol-
sce. Aby uzyskać taki 
dostęp, należy posiadać 
specjalny kod, który 
jest ważny miesiąc od 
dnia jego aktywacji.

Kod może otrzy-
mać każdy Czytelnik 
naszej biblioteki. E-
-booki można czytać 
w nieograniczonej ilości 
(platforma oferuje ponad  
60 000 książek w formie 
cyfrowej), za pomocą 
aplikacji Legimi na smart-
fonie, tablecie, w kompu-
terze lub na czytniku e-
-booków.

Aby uzyskać dostęp do 
serwisu, wystarczy:
1. Wejść na stronę www.

legimi.pl i założyć dar-
mowe konto.

2. Wpisać unikatowy kod 
otrzymany w biblio-
tece.

3. Pobrać bezpłatną apli-
kację Legimi.

4. Zalogować się do 
aplikacji i rozpocząć 
przygodę czytelniczą!

Aby przedłużyć dostęp 
do serwisu na kolejny 
miesiąc, należy:
1. Pobrać w bibliotece 

kod dostępu na kolejny 
miesiąc.

2. Wejść na stronę www.
legimi.pl i  zalogować 
się na swoje konto (wpi-
sując login i hasło użyte 
podczas rejestracji do 
serwisu).

3. Po zalogowaniu wpisać 
kod dostępu otrzymany 
w bibliotece.

Serdecznie zaprasza-
my zainteresowanych do 
kontaktu z Biblioteką!

MaGdalena dąbrowska

W okresie od 4 do  
28 lutego 2021 r. Cen-
trum Integracji Społecz-
nej w Łojewie realizo-
wało zadanie zlecone 
w związku z przeciw-
działaniem skutkom 
wystąpienia COVID-19. 
Osiemdziesięciu dziewię-
ciu podopiecznych MOPS 
w Inowrocławiu i GOPS 
w Inowrocławiu miało 
codziennie dostarczane 
dwudaniowe obiady. 

Dla osób starszych i  niepeł-
nosprawnych było to bardzo 
ważne wsparcie, a dania ser-
wowane przez CIS cieszyły 
się dużym uznaniem wśród 
mieszkańców Miasta Ino-
wrocławia i  miejscowości 
z terenu Gminy Inowrocław. 

Zlecenie to było też du-
żym wsparciem dla Cen-
trum Integracji Społecznej 

w Łojewie, które na skutek 
obostrzeń wprowadzonych 
w  kraju nie może prowa-
dzić w pełni swojej działal-
ności statutowej, zwłaszcza 
tej gastronomicznej. Dzięki 
realizacji tego zadania mo-
gła odbywać się reintegra-
cja zawodowa uczestników, 
a  CIS pozyskał środki na 
swoje funkcjonowanie.

Zadanie realizowane było 
w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego 
z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego w  ramach 
poddziałania 9.4.1 Rozwój 
podmiotów ekonomii spo-
łecznej.

90 lat Pani Łucji

Ponad 50 tysięcy złotych  
dla organizacji pozarządowych

CIS w Łojewie wspiera  
walkę z koronawirusem

fot.  NADESŁANE
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Prezydent Inowrocławia 
Ryszard Brejza został 
Samorządowcem Roku 
2020. W plebiscycie orga-
nizowanym przez Portal 
Samorządowy, wyłonieni 
zostali liderzy wśród 
marszałków województw, 
prezydentów miast, bur-
mistrzów i wójtów gmin 
oraz starostów powiatów.

W plebiscycie, w którym 
to internauci oddawali swo-
je głosy, w kategorii „Pre-
zydent Miasta” w 2020 r. 
wygrał prezydent Inowro-
cławia Ryszard Brejza, który 
od 2002 roku sprawuje tę 
funkcję.

- Wszyscy wiemy, jak 
trudny dla nas wszystkich 
był ten ubiegły rok. Rok 
walki z pandemią, pokony-
wania skutków chaotycz-

nych decyzji, zamykania 
gospodarki i zabierania nam 
pieniędzy przy równocze-
snym eliminowaniu z moż-
liwości uzyskania wsparcia 
finansowego. Przyjmuję 
to wyróżnienie, jako do-
strzeżenie naszej wspólnej, 
twardej walki i przeżycie 
w każdym aspekcie i ob-
szarze, jaką prowadzimy – 
mówi prezydent Ryszard 
Brejza.

Pełny ranking można zo-
baczyć na: www.portalsa-
morzadowy.pl. Warto jed-
nocześnie przypomnieć, 
że o dokonaniach i roz-
wiązaniach, jakie wprowa-
dził Ryszard Brejza oraz 
o samorządzie i demokracji, 
można przeczytać w książ-
ce „Samorządni”, w której 
jednym z bohaterów jest 
właśnie prezydent Inowro-
cławia.

Zgodnie z planem 
Miasto Inowrocław 
ogłosiło przetarg na 
przeprowadzanie prac 
termomodernizacyjnych 
w kolejnym budynku 
użyteczności publicznej. 
Remont zostanie 
wykonany w siedzibie 
Szkoły Podstawowej nr 8.

- Termomodernizacja zo-
stanie przeprowadzona dzię-
ki pozyskanemu przez nas 
dofinansowaniu z Unii Euro-
pejskiej. Po zakończeniu prac 
obiekt zmieni się nie tylko 
wizualnie. Będzie również 
bardziej ekologiczny, dzię-

ki zmniejszeniu zapotrze-
bowania na energię cieplną 
– mówi prezydent Ryszard 
Brejza.

Firma wyłoniona w prze-
targu zamontuje instalację 
fotowoltaiczną na budynku, 
dociepli ściany zewnętrz-
ne, strop nad piwnicą oraz 
stropodachy szkoły. Zada-
szenie będzie pokryte nową 
papą. Wymienione zostaną 
m.in. rynny, stolarka okien-
na i drzwiowa. Wykonawca 
zamontuje nową instalację 
centralnego ogrzewania 
oraz wymieni grzejniki. Po 
zmroku elewację podkre-
śli oświetlenie zewnętrzne. 
Ścianę budynku ozdobi ze-
gar zewnętrzny.

Prezydent Ryszard Brejza 
Samorządowcem Roku

Wkrótce 
rozpocznie się 

termomodernizacja 
„Ósemki”

4  11 stycznia 2019  www.inowroclaw.naszemiasto.pl5www.inowroclaw.naszemiasto.pl 19 marca 2021



PIĄTEK, 19 MARCA 2021 
EXPRESS BYDGOSKI06

GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

W Centrum Promocji 
Dialogu w Janikowie 
rok 2021 upływa pod 
znakiem wyjątkowego, 
autorskiego cyklu pt. 
„Jestem u siebie", w któ-
rym od zupełnie nowej 
strony przedstawiane są 
sylwetki inspirujących 
osób. 

Jest to cykl krótkich wy-
wiadów dotyczących klu-
czowych decyzji o  wypro-
wadzce z  ojczystego kraju 
w często zupełnie nieznane 
i  obce tereny o  odmiennej 
kulturze. 

Wywiady pojawiać się 
będą na stronie  www.cen-
trum.janikowo.eu przez 
cały 2021 rok, zawsze 18. 
dnia danego miesiąca. 

Wśród dotychczasowych 
bohaterów znaleźli się: 
Elisabeth Duda - aktorka, 
prezenterka, postać do-
skonale wszystkim znana 
z  udziału w  programie 
Europa da się lubić; Michał 
Rudaś - wokalista znany 
szerokiej publiczności ze 
swych muzycznych doko-
nań oraz udziału w progra-
mach The voice of Poland, 
Jaka to melodia oraz indyj-
skiego talent show Dil hai 
hindustan; oraz Anna Er-

man Kandegerod - stewar-
dessa jednej z największych 
linii lotniczych na świecie. 
Znana z  udziału w  serialu 

dokumentalnym pt. „Je-
stem z  Polski” emitowa-
nym przez telewizję TVN 
Style.

5 marca odbyło się 
szkolenie podstawowe 
strażaków OSP Gminy 
Janikowo. Pierwsze 
zajęcia przeprowadzono 
w remizie OSP Janikowo.

Otwarcia szkolenia doko-
nał Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w  Ino-
wrocławiu mł. bryg. Irene-
usz Taraszka. Plan szkolenia 
przedstawił zastępca naczel-
nika wydziału operacyjnego 
st. sekc. Michał Szkudłabski.

Szkolenie ze względu na 
Cov-19 odbyło się w  reżi-
mie sanitarnym. 

Zajęcia prowadził Damian 
Pajurski. Związek OSP re-
prezentował Komendant 
OSP druh Mirosław Kaź-
mierski.

„Jestem u siebie"

Szkolenie strażaków OSP Gminy Janikowo

FOT. NADESŁANE
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www.pakosc.pl  GMINA PAKOŚĆ

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych 
Sp. z o.o. w Pakości 

informuje, 
że w okresie od 22.03.2021 r. do 31.03.2021 r. na terenie miasta i gminy Pakość 

zostanie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej oraz dezynfekcja.
Może to wpłynąć na czasowe pogorszenie się jakości wody (barwa, mętność, zapach). 

Są to czynności konserwacyjne przeprowadzane w celu utrzymania sieci wodociągowej 
w dobrym stanie oraz wpływają na polepszenie się jakości dostarczanej wody.

PUG Pakość przeprasza za utrudnienia i prosi o wyrozumiałość. 

Telefon alarmowy do pogotowia technicznego: 609 732 136.

Zgodnie z uchwałą Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. 
w  sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształ-
cenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkanio-
we w  prawo własności tych gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy 
Pakość (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z  2019 r. poz. 
1206), w  przypadku zainteresowania skorzystaniem z  20% bonifikaty od opłaty 
jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, należy złożyć 
w  Urzędzie Miejskim w  Pakości zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednora-
zowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (druk do pobrania w wersji papiero-
wej w  Urzędzie Miejskim w  Pakości) oraz uiścić opłatę jednorazową w  terminie 
do 31 grudnia 2021 r.
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zadłużenia w opłacie rocznej z tytułu użyt-
kowania wieczystego.

W  przypadku pytań, informacji udziela Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 
i rozwoju gospodarczego – nr telefonu: 52 307 04 87.

Przypominamy
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We wrześniu 2019 roku 
pani Monika Radulska 
wraz z uczniami ZPO 
w Tucznie przystąpiła do 
ogólnopolskiego projektu 
„EKO-SZKOŁA”. 

Wspólnie realizowali liczne 
działania oraz akcje ekolo-
giczne i  w  czerwcu 2020 
roku placówka z  Tuczna 
uzyskała tytuł EKO-SZKO-
ŁY, a opiekunka akcji - tytuł 
Promotora Ekologii. 

Idea projektu EKO-SZKO-
ŁA opiera się na promo-
waniu postaw proekolo-
gicznych. W  RAMACH 

PROJEKTU realizowane są 
przedsięwzięcia z  zakre-
su ekologii i  ochrony śro-
dowiska. Głównym celem 
projektu „EKO-SZKOŁA” 
jest uświadomienie każdej 
osobie, że jej mądre decyzje 
i działania w życiu codzien-
nym mają wpływ na stan 
środowiska przyrodniczego. 

W  ramach projektu ucz-
niowie zorganizowali ak-
cję sprzątania świata, Dzień 
Ziemi, wystawę ekologiczną 
eko-toreb, pokaz mody eko-
logicznej, wykonali budki 
dla owadów, zorganizowali 
zbiórkę żywności dla zwie-
rząt ze schroniska w Inowro-
cławiu. Ponadto wyjechali 

na zajęcia do recyklingowej 
firmy Plast- Mar oraz na eko-
logiczne lekcje na terenie 
parku solankowego. Mło-
dzież przygotowała ulotkę na 
temat segregacji odpadów, 
a na korytarzu w szkole wy-
konała gazetkę o  tym, jak 
długo „żyją” śmieci i w jaki 
sposób je segregować. 

Od września, pomimo 
pandemii, uczniowie pod 
wodzą pani Moniki Radul-
skiej nie ustali w  działa-
niach. Biorą udział w  II 
edycji akcji. Działają online 
i  tworzą niesamowite eko-
logiczne filmy, które można 
oglądać na szkolnej stronie 
facebookowej.

Od 15 stycznia możesz 
zgłosić chęć zaszczepie-
nia się przeciw CO-
VID-19. Wejdź na stronę 
gov.pl/szczepimysie 
i wybierz opcję „Zgło-
szenia”. Gdy uruchomi-
my powszechne szcze-
pienia w Twojej grupie 
wiekowej – dostaniesz 
powiadomienie e-mail.

Osoby, które wysła-
ły formularz zgłoszenia, 
otrzymują zwrotne maile 
w  ciągu do 24h. Zgłosze-
nie chęci szczepienia nie 
jest rejestracją. Zareje-
strować się będziesz mógł 
w momencie, kiedy ogło-
simy terminy dla Twojej 
grupy i  otrzymasz e-skie-
rowanie.

WYPEŁNIJ PROSTY 
FORMULARZ
(podaj imię i nazwisko, 
numer PESEL, adres ma-
ilowy, kod pocztowy 
i nr telefonu).

POTWIERDŹ
ZGŁOSZENIE
Wejdź na swoją 
pocztę i kliknij w link, 
aby potwierdzić 
zapis formularza w sys-
temie.

POWIADOMIENIE 
ELEKTRONICZNE
Kiedy uruchomimy reje-
strację dla Twojej grupy, 
otrzymasz wiadomość ze 
wszystkimi niezbędnymi 
informacjami.

Tuczno z tytułem EKO-SZKOŁY 2020 
nie daje się pandemii 

Zgłoś chęć zaszczepienia
Wypełnij formularz – dostaniesz powiadomienie

FO
T. N

AD
ES

ŁA
NE

Pandemia COVID-19
- o czym należy pamiętać i jak się ochronić?
OBJAWY COVID-19

Objawy choroby COVID-19 to: gorączka, uczucie rozbicia, 
bóle mięśni i stawów, kaszel, duszności i objawy żołądkowo-
jelitowe w postaci wymiotów lub biegunki.
Uwaga: nie wszystkie objawy muszą występować 
jednocześnie.

KIEDY I JAK REAGOWAĆ?
Jeśli występuje długotrwała gorączka powyżej 38 stopni 
Celsjusza, nasila się duszność, występuje przyspieszony 
oddech (powyżej 30 oddechów na minutę) lub kaszel 
utrudniający oddychanie – zgłoś się do lekarza rodzinnego 
lub na pogotowie.

PAMIĘTAJ!
Jeśli masz potwierdzone zakażenie, lub podejrzewasz je 
u siebie, nie stosuj niesprawdzonych sposobów leczenia, 
nie stosuj tlenu w domu, lecz poszukaj pomocy lekarskiej! 
COVID-19 to choroba mogąca prowadzić do śmierci. 
Nie lekceważ objawów, dbaj o siebie i swoje otoczenie!
Więcej informacji i zaleceń znajdziesz na stronie: 
gov.pl/koronawirus

Wypełnij formularz – dostaniesz powiadomienie
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Cieszą się one dużą popularno-
ścią. Sama idea lodówki spo-
łecznej jest bardzo prosta i po-
zwala dzielić się jedzeniem 
z tymi, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji materialnej. 

Inowrocławska lodówka 
zlokalizowana jest tuż obok 

wiaty przystankowej przy wyj-
ściu z Galerii Solnej, zatem 
w miejscu ogólnodostępnym. 

Dzięki temu inowrocła-
wianie oraz mieszkańcy po-
wiatu mogą w niej zostawiać je-
dzenie. Może to być nadmiar 
świeżych, domowych posił-
ków. Zamiast wyrzucać jedze-
nie, dzielimy się nim z każdym, 
kto tego potrzebuje. W lodówce 
można zostawić także pro-
dukty zakupione w sklepie. 
Można do niej włożyć kon-
serwy, jogurty, pieczywo, sery, 
owoce czy przygotowane 
w domu potrawy, których zro-
biliśmy za dużo.  

Trzeba jednak pamiętać, że 
jedzenie nie może być przeter-
minowane, a gotowe potrawy 
muszą być szczelnie opako-
wane z dokładną datą przygo-
towania i opisem.  

Zasady korzystania ze spo-
łecznej lodówki są umieszczone 
na jej drzwiach. Na lodówce 
możemy znaleźć także lokalne 
akcenty, w postaci grafiki sym-
boli miasta. 

Galeria Solna planuje za-
prosić do akcji również inowro-
cławskie restauracje. Po pros- 
tu nie marnujmy jedzenia! 
Dzielmy się i korzystajmy! 
(DM)     

W Inowrocławiu od kilku dni 
funkcjonuje lodówka spo-
łeczna. To efekt współpracy 
Galerii Solnej, która jest pomy-
słodawcą akcji z Fundacją 
„WeźPomóż.pl” Fundacja od-
powiada za koordynację po-
dobnych działań w kilkudzie-
sięciu miastach w Polsce.

FO
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 G
AL
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IA
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O
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Lodówka społeczna w Inowrocławiu już działa
REKLAMA 0010084068

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Złotniki Kujawskie
ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Złotniki Kujawskie, zabudowanej budynkami dworskimi  
wpisanymi do rejestru zabytków położonej w Palczynie.

Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona na działce nr 86/22 o pow. 1,6124 ha, zapisana 
w księdze wieczystej BY1I/00038216/6, wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/1035 dnia 
28.10.1992 r.

Opis nieruchomości: nieruchomość składa się z parku, starego budynku dworu o pow. użytkowej 
392,57 m², budynku po byłej szkole o pow. użytkowej 661,93 m², budynku sali gimnastycznej 
o pow. użytkowej 97,80 m², budynku łącznika o pow. użytkowej 96,60 m², budynku gospodarczego 
o pow. użytkowej 47,41 m², szamba o pow. zabudowy 50 m².
Nieruchomość ogrodzona jest siatką na słupach stalowych osadzonych w gruncie o długości 
253 m i wysokości 1,50 m.

Ze względu na zabytkowy charakter nieruchomości:
- nie może nastąpić podział nieruchomości
-  oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedstawić do zaopiniowania 

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, Delegaturze w Bydgoszczy program użytkowy dla 
przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza: 1.010.776,47 zł, wysokość wadium 102.000,00 zł, które należy wpłacić na 
konto gminy nr 32 8142 1059 0000 1935 2000 0004 w terminie do 17 maja 2021 r.

Sprzedawana nieruchomość, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, zwolniona jest od 
podatku VAT.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna od obciążeń.

Ofertę z dopiskiem „Przetarg-Palczyn” w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do 27 maja 
2021 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Złotnikach 
Kujawskich ul. Powstańców Wielkopolskich, pokój nr 26.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Złotnikach 
Kujawskich ul. Powstańców Wielkopolskich 6 oraz na stronie internetowej BIP tut. urzędu.
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od 19 do 25 marca

 poniedziałek, 22 marca

05.10  Przysięga (375) - serial
06.00  Elif (940) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski (56) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary (64) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1117) 
08.30  Policzmy się dla Polski (40) 
08.40  Ranczo (72) - serial
09.35  Komisarz Alex (180) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (280) - serial
11.25  Kasta (99) - serial, Polska 2021
11.50  Policzmy się dla Polski (41) 
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (141) 
12.50  Na ratunek młodym szympan-

som (2) - dokument
14.00  Elif (941) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (895) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (339) 
16.05  Przysięga (376) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4558) 
17.55  Klan (3775) - serial
18.20  Kasta (106) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (2) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (897) - info
20.30  Leśniczówka (360) - serial
21.00  Teatr Telewizji 
22.40  Kiedy ten wiatr ustanie 

- dokument, Polska 2016
00.00  Warto rozmawiać (205) 
01.00  Grace, księżna Monako - film 

fabularny, Francja/Belgia/
Włochy/Szwajcaria 2014, reż. 
Olivier Dahan

02.50  Samotny detektyw McQ - film 
fabularny, USA 1974, reż. John 
Sturges, wyk. John Wayne

04.45  Notacje (819) - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.30  Górscy ratownicy (20) - serial
06.20  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Coś dla Ciebie (292) 
06.50  Familiada (2325) - 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
11.25  Rodzinka.pl (118) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2410) - serial
12.30  Koło fortuny (717) - rozrywka
13.05  Policzmy się dla Polski - info
13.15  Kozacka miłość (75) - serial
14.05  Va banque (216) - rozrywka
14.35  Na sygnale (253) - serial
15.05  Górscy ratownicy (29) - serial
15.50  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
16.00  Koło fortuny (986) - rozrywka
16.35  Familiada (2326) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (2) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (217) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (76) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2410) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2411) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 

(1309) 
20.55  M jak miłość (1576) - serial
21.50  Sanditon (4) - serial
22.40  Cud życia - koncert wielkanoc-

ny - muzyka, Polska 2021
22.45  Osiecka (8) - serial
23.40  Fokstrot - film fabularny, 

Izrael/Szwajcaria/Niemcy/
Francja 2017, reż. Samuel 
Maoz, wyk. Lior Ashkenazi

01.40  Warto kochać (51) - serial
02.40  Jeszcze nie wieczór - film 

fabularny, Polska 2008, 
reż. Jacek Bławut, wyk. Jan 
Nowicki, Nina Andrycz

04.25  Rodzinka.pl (247) - serial
04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (128) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (129) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (93) - serial
10.40  Dlaczego ja? (420) - serial
11.40  Gliniarze (413) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4614) - info
13.40  Trudne sprawy (1007) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1053) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4615) - info
16.30  Na ratunek 112 (529) - serial
17.00  Gliniarze (538) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3197) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.00  Szklana pułapka 5 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Węgry 2013, 
reż. John Moore, 
wyk. Bruce Willis, Sebastian 
Koch, Jai Courtney

22.10  Love Island. Wyspa miłości 
(91) - rozrywka

23.10  Jack Reacher: Nigdy nie wracaj 
- film fabularny, USA/Chiny 
2016, reż. Edward Zwick, 
wyk. Tom Cruise, Cobie 
Smulders, Aldis Hodge

01.50  Wpół do śmierci 2 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Art Camacho, wyk. Bill 
Goldberg, Kurupt, Jack Conley

03.50  Tajemnice losu (3964) - info
04.40  Disco gramy! (5057) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6346) - info
05.20  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.50  Akademia ogrodnika (3) - info
06.00  Ukryta prawda (1135) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Jesteśmy w domu! (4) 

- rozrywka
11.45  Ukryta prawda (1233) - serial
12.50  Ukryta prawda (1136) - serial
13.50  Ukryta prawda (715) - serial
14.55  Szpital (370) - serial
16.00  LAB (26) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1234) - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (311) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6347) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3191) - serial
20.55  Milionerzy (430) 

- rozrywka
21.30  Równi sobie (4) 

- rozrywka
22.30  Godziny szczytu II 

- film fabularny, USA/
Hongkong 2001, reż. Brett 
Ratner, wyk. Jackie Chan, 
Chris Tucker, John Lone

00.30  Co za tydzień (986) - info
01.20  Strzelec (6) - serial
02.25  Uwaga! (6347) - info
02.45  Noc magii (603) 

- rozrywka
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04.40  Klan (3772, 3773, 3774) - serial
06.00  Słownik polsko@polski (496) 
06.25  Wojsko-polskie.pl (143) - info
06.55  Słowo na niedzielę (894) - info
07.00  Msza święta 
08.00  Tydzień (810) - info
08.30  Zakochaj się w Polsce (199) 
09.00  Weterynarze z sercem (102) 
09.30  Przyrodnik na tropie (20) - info
10.05  Wielkie rodziny (1) - dokument
10.55  Słowo na niedzielę (894) - 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 (4) - dokument
13.15  Na ratunek młodym 

szympansom (2) - dokument
14.15  Z pamięci (111) - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy (274) 
15.05  Komisarz Alex (186) - serial
16.05  Sekretne życie kotów (2) 
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Ojciec Mateusz (318) - serial
18.30  Jaka to melodia? (4556) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Stulecie Winnych (29) - serial
21.15  To był rok! (22) - rozrywka
22.20  Grace, księżna Monako - film 

fabularny, Francja/Belgia/
Włochy/Szwajcaria 2014, 
reż. Olivier Dahan, wyk. Nicole 
Kidman, Tim Roth

00.10  Papillon. Motylek - film 
fabularny, Czechy/Hiszpania/
USA 2017, reż. Michael Noer, 
wyk. Charlie Hunnam

02.30  Ondine - film fabularny, 
Irlandia/USA 2009, reż. Neil 
Jordan, wyk. Colin Farrell, Alicja 
Bachleda, Dervla Kirwan

04.10  Jaka to melodia? (4556) 
04.55  Z pamięci (111) - publicystyka
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia (2408, 2409, 
2410) - serial

06.55  M jak miłość (1575) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.15  Dookoła Bałtyku (3) - info
11.45  The Voice Kids - rozrywka
14.00  Familiada (2704) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (985) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2021 

- rozrywka
16.15  Na sygnale (298) - serial
16.45  Lajk! (133) - info
17.00  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
17.15  Moje życie XXL (2) - rozrywka
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (111) - dokument
19.00  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
19.25  Rodzinka.pl (162) - serial
20.00  Postaw na milion (256) 
20.55  Wszystko dla mojej córki 

- dokument
21.55  Przyrzeczenie 

- film fabularny, Hiszpania/
USA 2016, reż. Terry George, 
wyk. Oscar Isaac, Christian Bale

00.20  Głowa rodziny 
- film fabularny, Kanada/USA 
2016, reż. Mark Williams, wyk. 
Gretchen Mol, Gerard Butler, 
Willem Dafoe

02.15  Zbliżenia - film fabularny, 
Polska 2014, reż. Magdalena 
Piekorz, wyk. Joanna Orle-
ańska, Łukasz Simlat, Ewa 
Wiśniewska

03.45  Wszystko, co kocham 
- film fabularny, Polska 2009, 
reż. Jacek Borcuch, 
wyk. Mateusz Kościukiewicz, 
Olga Frycz, Jakub Gierszał

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.45  Madagaskar 

- film fabularny, USA 2005, 
reż. Eric Darnell

10.45  Spider-Man 3 
- film fabularny, USA 2007, 
reż. Sam Raimi, wyk. Tobey 
Maguire, Kirsten Dunst, 
James Franco

13.45  Ninja Warrior Polska (17) 
- rozrywka

15.45  Twoja twarz brzmi znajomo 
(137) - rozrywka

17.40  Design Dream. Pojedynek 
na wnętrza (3) - rozrywka

18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie (393) 

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo - Klinika 

Skeczów Męczących (79) 
- rozrywka

22.10  Love Island. Wyspa miłości 
(90) - rozrywka

23.20  Botoks 
- film fabularny, Polska 2017, 
reż. Patryk Vega, wyk. Olga 
Bołądź, Agnieszka Dygant, 
Katarzyna Warnke

02.05  Szklana pułapka 5 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Węgry 2013, 
reż. John Moore, 
wyk. Bruce Willis, Sebastian 
Koch, Jai Courtney

04.25  Kabarety - rozrywka
04.40  Disco gramy! (5056) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6345) - info
05.25  Ukryta prawda (1014) 

- serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika (2) - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Efekt domina 

- dokument, Polska 2021
12.05  Co za tydzień (986) - info
12.55  Tajemnica zawodowa (5) 

- serial
13.55  Power Couple (1) 

- rozrywka
15.30  Planeta singli II 

- film fabularny, Polska 2018, 
reż. Sam Akina, 
wyk. Agnieszka Więdłocha, 
Maciej Stuhr, Danuta Stenka

18.00  Równi sobie (3) - rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6346) - info
20.00  MasterChef Junior 

- rozrywka
21.30  Szybko i wściekle 

- film fabularny, USA/Japonia 
2009, reż. Justin Lin, 
wyk. Vin Diesel, Paul Walker, 
Jordana Brewster

23.50  Śmiertelna wyliczanka 
- film fabularny, USA 2002, 
reż. Barbet Schroeder, 
wyk. Sandra Bullock, Ryan 
Gosling, Agnes Bruckner

02.15  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

03.15  Uwaga! (6346) - info
03.35  Noc magii (602) 

- rozrywka

 sobota, 20 marca

05.05  Klan (3770, 3771) - serial
05.55  Magazyn Ekspresu Reporterów 
06.50  Policzmy się dla Polski (55) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.35  Rok w ogrodzie (839) - info
08.00  Rok w ogrodzie extra (183) 
08.15  Wojsko-polskie.pl (143) - info
08.40  Pełnosprawni (396)
09.10  Prywatne życie zwierząt (15) 
09.35  Policzmy się dla Polski (34) 
09.45  Miejsca kultu na świecie (2) 
10.50  Sprawa dla reportera (795) 
11.45  Policzmy się dla Polski (30) 
12.00  Płonące siodła - film fabularny, 

USA 1974, reż. Mel Brooks
13.45  Okrasa łamie przepisy (274) 
14.15  Z pamięci (110) - publicystyka
14.25  Ozdrowieńcy (1) - dokument
14.55  Policzmy się dla Polski (33) 
15.05  Sekretne życie kotów (1) 
16.00  To był rok! (21) - rozrywka
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Jaka to melodia? (4575) 
18.25  Stulecie Winnych (28) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (896) - info
20.35  Komisarz Alex (186) - serial
21.35  Papillon. Motylek 

- film fabularny, Czechy/Hisz-
pania/USA 2017, reż. Michael 
Noer, wyk. Charlie Hunnam, 
Rami Malek, Eve Hewson

23.55  Wyjście awaryjne 
- film fabularny, Polska 1982, 
reż. Roman Załuski, wyk. 
Bożena Dykiel, Jerzy Michotek

01.35  Głębia oceanu - film fabularny, 
USA 1999, reż. Ulu Grosbard, 
wyk. Michelle Pfeiffer, Treat 
Williams, Whoopi Goldberg

03.35  Jaka to melodia? (4575) 
04.25  Z pamięci (110) - publicystyka
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2406) - serial
06.25  Barwy szczęścia (2407) - serial
06.55  M jak miłość (1574) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.10  Rodzinny ekspres (169) - info
11.45  Dance Dance Dance 

- rozrywka
14.00  Familiada (2703) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (984) 

- rozrywka
15.15  Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat (110) 
- dokument

15.45  Smaki świata po polsku 
- rozrywka

16.20  Na dobre i na złe (802) 
- serial

17.25  Na sygnale (297) - serial
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion (257) 

- rozrywka
19.25  Rodzinka.pl (161) - serial
20.00  The Voice Kids - rozrywka
22.15  Kabaret. Super Show Dwójki 

(4) - rozrywka
23.20  Hity wszech czasów (12) 

- muzyka, Polska 2021
00.20  Teściowie 

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

02.10  Przyrzeczenie 
- film fabularny, Hiszpania/
USA 2016, reż. Terry George, 
wyk. Oscar Isaac, Christian 
Bale, Charlotte Le Bon

04.30  Rodzinka.pl (246) - serial
04.55  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.10  Dawno temu w trawie 

- film fabularny, USA 1998, 
reż. John Lasseter

10.10  Ewa gotuje (414) - info
10.40  Nasz nowy dom (221, 222) 

- rozrywka
12.40  Design Dream. Pojedynek na 

wnętrza (2) - rozrywka
13.40  Łowcy nagród (4) - rozrywka
14.40  Rolnicy. Podlasie (28) 

- dokument
15.45  Więzienie (7) - dokument
16.15  Więzienie (8) - dokument
16.45  Więzienie (9) - dokument
17.15  Więzienie (10) - dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (179) 

- dokument
18.20  Chłopaki do wzięcia (180)

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Kowalscy kontra Kowalscy (5) 

- serial
20.35  Kowalscy kontra Kowalscy (6) 

- serial
21.05  Piękni i bezrobotni (5) - serial
21.35  Piękni i bezrobotni (6) - serial
22.05  Vabank 2, czyli riposta 

- film fabularny, Polska 1985, 
reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Jan Machulski, 
Leonard Pietraszak, Bronisław 
Wrocławski

00.30  Bad Ass: Twardziel 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Craig Moss, wyk. Danny 
Trejo, Charles S. Dutton, 
Patrick Fabian

02.30  Tajemnice losu (3963) - info
04.40  Disco gramy! (5055) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! (6344) - info
05.25  Ukryta prawda (1013) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Efekt domina - dokument
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Brzydula (104) - serial
12.00  Brzydula (105) - serial
12.30  Brzydula (106) - serial
13.00  Brzydula (107) - serial
13.30  Brzydula (108) - serial
14.00  Na Wspólnej (3187) - serial
14.25  Na Wspólnej (3188) - serial
14.50  Na Wspólnej (3189) - serial
15.15  Na Wspólnej (3190) - serial
15.50  MasterChef Junior - rozrywka
17.25  Efekt domina 

- dokument, Polska 2021
18.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! (6345) - info
20.00  Power Couple (1) 

- rozrywka
21.30  Siostry 

- film fabularny, USA 2015, 
reż. Jason Moore, 
wyk. Amy Poehler, Tina Fey, 
Maya Rudolph

00.00  Król Skorpion II: 
Narodziny wojownika 
- film fabularny, USA/RPA/
Niemcy 2008, 
reż. Russell Mulcahy, 
wyk. Michael Copon, Karen 
David, Simon Quarterman

02.20  Uwaga! (6345) - info
02.40  Noc magii (601) 

- rozrywka

 piątek, 19 marca

05.10  Przysięga (374) - serial
06.00  Elif (939) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape (155) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1116) 
08.40  Ranczo (71) - serial
09.35  Komisarz Alex (179) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (279) - serial
11.25  Kasta (115) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (315) - info
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (4) - dokument, USA 2018
14.00  Elif (940) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (894) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (338) 
16.05  Przysięga (375) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4557) 
17.55  Klan (3774) - serial
18.20  Kasta (99) - serial, Polska 2021
18.55  Jeden z dziesięciu (1) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (895) - info
20.30  Leśniczówka (359) - serial
21.00  Ojciec Mateusz (318) - serial
21.55  Wyjście awaryjne - film 

fabularny, Polska 1982, 
reż. Roman Załuski, wyk. 
Bożena Dykiel, Jerzy Michotek

23.40  Głębia oceanu - film fabularny, 
USA 1999, reż. Ulu Grosbard, 
wyk. Michelle Pfeiffer, Treat 
Williams, Whoopi Goldberg

01.35  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(31) - serial

02.30  Mrok (1) - serial
03.30  Magazyn kryminalny 997 
04.20  Dark Web: walka z przestęp-

czością w sieci - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.25  Górscy ratownicy (19) 
- serial

06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 
06.50  Familiada (2324) - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski (53) 
11.25  Dookoła Bałtyku (2) - info
11.50  Barwy szczęścia (2409) 

- serial
12.30  Koło fortuny (716) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (74) - serial
14.05  Va banque (215) - rozrywka
14.35  Na sygnale (252) - serial
15.10  Górscy ratownicy (28) - serial
16.00  Koło fortuny (983) - rozrywka
16.35  Familiada (2325) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (1) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (216) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (75) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2409) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2410) - serial
20.35  Dance Dance Dance 

- rozrywka
22.55  Muzyka, taniec, zabawa (52) 
23.55  A psa biorę ja 

- film fabularny, USA 2016, 
reż. Huck Botko, 
wyk. Alicia Silverstone, Ryan 
Kwanten, Randall Batinkoff

01.40  Pod nadzorem 
- film fabularny, USA/Kanada 
2003, reż. Sidney J. Furie, 
wyk. Dolph Lundgren, Alex 
Karzis, Kata Dobó

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

05.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (126) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (127) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (92) - serial
10.40  Dlaczego ja? (419) - serial
11.40  Gliniarze (412) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4613) - info
13.40  Trudne sprawy (1006) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1052) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4614) - info
16.30  Na ratunek 112 (528) - serial
17.00  Gliniarze (537) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3196) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” - publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe, 

Polska 2021
19.55  Pogoda
20.05  Twoja twarz brzmi znajomo 

(137) - rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(89) - rozrywka
23.10  Daredevil 

- film fabularny, 
USA/Szwajcaria 2003, 
reż. Marc Steven Johnson, 
wyk. Ben Affleck, Colin Farrell, 
Jennifer Garner

01.35  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! (5054) 
- rozrywka

05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6343) - info
06.00  Ukryta prawda (1134) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1232) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1135) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (714) 

- serial
14.55  Szpital (369) - serial
16.00  LAB (25) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1233) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (310) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6344) - info
20.05  Planeta singli II 

- film fabularny, Polska 2018, 
reż. Sam Akina, 
wyk. Agnieszka Więdłocha, 
Maciej Stuhr, Danuta Stenka

22.30  Kryjówka 
- film fabularny, USA/RPA/
Japonia 2012, 
reż. Daniel Espinosa, 
wyk. Denzel Washington, 
Ryan Reynolds, Vera Farmiga

01.00  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

02.00  Uwaga! (6344) - info
02.20  Noc magii (600) 

- rozrywka

od 19 do 25 marca

 czwartek, 25 marca

05.15  Przysięga (378) - serial
06.05  Elif (943) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary (3) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1120) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (75) - serial
09.40  Komisarz Alex (183) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (283) - serial
11.25  Kasta (104) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes , agropogoda
12.40  Zainwestuj w marzenia (33) 

- program edukacyjny
12.50  Powrót ptaków na jeziora 

- dokument, Słowenia 2018
14.00  Elif (944) - serial
14.45  Studio Pucharu Świata 
15.00  Puchar Świata - narciarstwo 

klasyczne, Słowenia 2021
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4561) 
17.55  Klan (3778) - serial
18.20  Kasta (56) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (5) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (900) - info
20.30  Studio eliminacji Mistrzostw 

Świata 
20.35  Eliminacje Mistrzostw Świata 

- piłka nożna, Węgry 2021
22.55  Magazyn kryminalny 997 
23.45  Motel Polska (26) - rozrywka
00.20  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.55  Londyńczycy - serial
01.50  Nowa (4) - serial
02.50  Ocaleni (155) 

- talk show, Polska 2021
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (67) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (23) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Smaki świata po polsku 
06.50  Familiada (2328) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.55  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski - info
11.20  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (111) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2413) - serial
12.30  Koło fortuny (720) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (78) - serial
14.05  Va banque (219) - rozrywka
14.35  Na sygnale (256) - serial
15.10  Górscy ratownicy (32) - serial
16.00  Koło fortuny (989) - rozrywka
16.35  Familiada (2329) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (5) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (220) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (79) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2413) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2414) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (113) 
20.55  Na sygnale (299, 300) - serial
21.50  Sanditon (7) - serial
22.40  Cud życia - koncert wielkanoc-

ny - muzyka, Polska 2021
22.45  Osiecka (11) - serial
23.40  W obliczu śmierci - film 

fabularny, Wielka Brytania/
USA 1987, reż. John Glen, 
wyk. Timothy Dalton, Maryam 
d’Abo, Jeroen Krabbé

02.00  Powiew miłości 
- film telewizyjny, USA 2018, 
reż. Andrew Cymek

03.30  Bez tożsamości (26) - serial
04.15  Szalom na Szerokiej (19) 

- muzyka, Polska 2019
05.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (134) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (135) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (96) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (423) 

- serial
11.40  Gliniarze (416) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4617) - info
13.40  Trudne sprawy (1010) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1056) 

- serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4618) - info
16.30  Na ratunek 112 (532) 

- serial
17.00  Gliniarze (541) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3200) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (224) 

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (198) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(94) - rozrywka
23.10  Króliczek 

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

01.15  Przerwa w nadawaniu

05.45  Uwaga! (6349) - info
06.00  Ukryta prawda (1138) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1236) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1139) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (718) 

- serial
14.55  Szpital (373) - serial
16.00  LAB (29) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1237) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (314) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6350) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3194) 

- serial
20.55  Milionerzy (433) 

- rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Juliusz 

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

00.30  Chyłka - Rewizja (6) 
- serial

01.35  Uwaga! (6350) - info
01.55  Noc magii (606) 

- rozrywka

 środa, 24 marca

05.10  Przysięga (377) - serial
06.00  Elif (942) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres (169) - info
08.00  Wiadomości,p ogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1119) 
08.30  Policzmy się dla Polski (45) 
08.40  Ranczo (74) - serial
09.40  Komisarz Alex (182) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (282) - serial
11.25  Kasta (105) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (183) 
12.50  Policzmy się dla Polski (46) 
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (6) - dokument, USA 2018
14.00  Elif (943) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (898) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (341) 
16.05  Przysięga (378) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4560) 
17.55  Klan (3777) - serial
18.20  Kasta (104) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (4) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (899) - info
20.30  Leśniczówka (362) - serial
21.00  Polmission: tajemnice 

paszportów - dokument
22.10  Prorok nie umiera. Ks. Franci-

szek Blachnicki - dokument
23.20  Mała matura 1947 (3) - serial
00.20  Na skraju obłędu - film 

telewizyjny, Kanada 2019
01.55  Prokurator (3) - serial
02.55  Wojsko-polskie.pl (143) - info
03.25  Chichot losu (9) - serial
05.05  Przerwa w nadawaniu

05.30  Górscy ratownicy (22) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski - info
06.20  Pożyteczni.pl (225) - info
06.50  Familiada (2327) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.45  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.25  Policzmy się dla Polski - info
11.35  Barwy szczęścia (2412) - serial
12.10  Szabes i czytanie Tory 

- dokument, Polska 2021
13.00  Policzmy się dla Polski - info
13.15  Kozacka miłość (77) - serial
14.05  Va banque (218) - rozrywka
14.35  Na sygnale (255) - serial
15.10  Górscy ratownicy (31) - serial
16.00  Koło fortuny (988) - rozrywka
16.35  Familiada (2328) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (4) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (219) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (78) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2412) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2413) - serial
20.45  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (112) 
20.55  Na dobre i na złe (803) - serial
21.50  Sanditon (6) - serial
22.35  Cud życia - koncert 

wielkanocny - muzyka, 
Polska 2021

22.45  Osiecka (10) - serial
23.40  Powiew miłości 

- film telewizyjny, USA 2018, 
reż. Andrew Cymek, 
wyk. Cindy Busby, Kevin 
McGarry, Alys Crocker

01.20  Iskander (1) - serial
02.10  Chińskie dziewczyny do 

wzięcia - dokument
03.50  Zaginiona (2) - serial
04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (132) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (133) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (95) - serial
10.40  Dlaczego ja? (422) - serial
11.40  Gliniarze (415) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4616) - info
13.40  Trudne sprawy (1009) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1055) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4617) - info
16.30  Na ratunek 112 (531) - serial
17.00  Gliniarze (540) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3199) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (223) 

- rozrywka
21.05  Komisarz mama (4) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(93) - rozrywka
23.20  Tysiąc słów 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Brian Robbins, 
wyk. Eddie Murphy, Kerry Wa-
shington, Emanuel Ragsdale

01.20  Szklanką po łapkach 
- film fabularny, USA 1996, 
reż. Rick Friedberg, 
wyk. Leslie Nielsen, Nicolette 
Sheridan, Charles Durning

02.55  Tajemnice losu (3966) - info
04.40  Disco gramy! (5059) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6348) - info
06.00  Ukryta prawda (1137) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1235) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1138) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (717) 

- serial
14.55  Szpital (372) - serial
16.00  LAB (28) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1236)

 - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (313) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6349) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3193) - serial
20.55  Milionerzy (432) 

- rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (6) 

- serial
22.30  Podzielony 

- film fabularny, USA/Japonia 
2016, reż. M. Night Shyama-
lan, wyk. James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley

01.00  Superwizjer (1208) - info
01.35  Tajemnica zawodowa (6) 

- serial
02.35  Uwaga! (6349) - info
02.55  Noc magii (605) 

- rozrywka

 wtorek, 23 marca

05.10  Przysięga (376) - serial
06.00  Elif (941) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski (57) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (446) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1118) 
08.30  Policzmy się dla Polski (43) 
08.40  Ranczo (73) - serial
09.35  Komisarz Alex (181) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (281) - serial
11.25  Kasta (106) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes , agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (314) - info
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (5) - dokument, USA 2018
14.00  Elif (942) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski (44) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (897) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (340) 
16.05  Przysięga (377) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4559) 
17.55  Klan (3776) - serial
18.20  Kasta (105) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (3) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (898) - info
20.30  Leśniczówka (361) - serial
20.55  Wielkie rodziny (2) 

- dokument, Polska 2021
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (155) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.30  Samotny detektyw McQ - film 

fabularny, USA 1974, reż. John 
Sturges, wyk. John Wayne, 
Eddie Albert, Diana Muldaur

02.30  Ratownicy (4) - serial
03.25  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.20  Notacje (226) - dokument
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (65) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (21) - serial
06.20  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Historia, która trwa 

- dokument, Polska 2021
06.55  Familiada (2326) - 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
11.25  Rodzinka.pl (119) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2411) - serial
12.30  Koło fortuny (718) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (76) - serial
14.05  Va banque (217) - rozrywka
14.35  Na sygnale (254) - serial
15.10  Górscy ratownicy (30) - serial
16.00  Koło fortuny (987) - rozrywka
16.35  Familiada (2327) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (3) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (218) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (77) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2411) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2412) - serial
20.35  Cud życia - koncert wielkanoc-

ny - muzyka, Polska 2021
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość”
20.55  M jak miłość (1577) - serial
21.50  Sanditon (5) - serial
22.35  Zainwestuj w marzenia 
22.40  Cud życia - koncert wielkanoc-

ny - muzyka, Polska 2021
22.45  Osiecka (9) - serial
23.40  Węgrzy w Warszawie - 

dokument, Polska 2020
00.45  Giuseppe w Warszawie 

- film fabularny, Polska 1964, 
reż. Stanisław Lenartowicz

02.35  Mój Nikifor 
- film fabularny, Polska 2004, 
reż. Krzysztof Krauze

04.15  Nieustępliwa - dokument
05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (130) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (131) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (94) - serial
10.40  Dlaczego ja? (421) - serial
11.40  Gliniarze (414) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4615) - info
13.40  Trudne sprawy (1008) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1054) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4616) - info
16.30  Na ratunek 112 (530) - serial
17.00  Gliniarze (539) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3198) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska (18) 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(92) - rozrywka
23.10  Azyl 

- film fabularny, USA 2002, 
reż. David Fincher, 
wyk. Jodie Foster, Kristen 
Stewart, Forest Whitaker

01.45  12 rund 2 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Roel Reiné, 
wyk. Randy Orton, Tom 
Stevens, Brian Markinson

03.45  Tajemnice losu (3965) - info
04.40  Disco gramy! (5058) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6347) - info
06.00  Ukryta prawda (1136) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1234) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1137) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (716) 

- serial
14.55  Szpital (371) - serial
16.00  LAB (27) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1235) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (312) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6348) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3192) 

- serial
20.55  Milionerzy (431) 

- rozrywka
21.30  Chyłka - Rewizja (6) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Superwizjer (1208) - info
00.05  Grzesznica (3) - serial
01.05  Niewierni (10) - serial
02.05  Uwaga! (6348) - info
02.25  Noc magii (604) 

- rozrywka
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05.15  Przysięga (378) - serial
06.05  Elif (943) - serial
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary (3) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1120) 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (75) - serial
09.40  Komisarz Alex (183) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (283) - serial
11.25  Kasta (104) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes , agropogoda
12.40  Zainwestuj w marzenia (33) 

- program edukacyjny
12.50  Powrót ptaków na jeziora 

- dokument, Słowenia 2018
14.00  Elif (944) - serial
14.45  Studio Pucharu Świata 
15.00  Puchar Świata - narciarstwo 

klasyczne, Słowenia 2021
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4561) 
17.55  Klan (3778) - serial
18.20  Kasta (56) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (5) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! (900) - info
20.30  Studio eliminacji Mistrzostw 

Świata 
20.35  Eliminacje Mistrzostw Świata 

- piłka nożna, Węgry 2021
22.55  Magazyn kryminalny 997 
23.45  Motel Polska (26) - rozrywka
00.20  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.55  Londyńczycy - serial
01.50  Nowa (4) - serial
02.50  Ocaleni (155) 

- talk show, Polska 2021
04.50  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (67) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (23) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Smaki świata po polsku 
06.50  Familiada (2328) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.55  Pytanie na śniadanie 
10.35  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.10  Policzmy się dla Polski - info
11.20  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (111) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2413) - serial
12.30  Koło fortuny (720) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (78) - serial
14.05  Va banque (219) - rozrywka
14.35  Na sygnale (256) - serial
15.10  Górscy ratownicy (32) - serial
16.00  Koło fortuny (989) - rozrywka
16.35  Familiada (2329) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (5) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (220) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (79) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2413) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2414) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (113) 
20.55  Na sygnale (299, 300) - serial
21.50  Sanditon (7) - serial
22.40  Cud życia - koncert wielkanoc-

ny - muzyka, Polska 2021
22.45  Osiecka (11) - serial
23.40  W obliczu śmierci - film 

fabularny, Wielka Brytania/
USA 1987, reż. John Glen, 
wyk. Timothy Dalton, Maryam 
d’Abo, Jeroen Krabbé

02.00  Powiew miłości 
- film telewizyjny, USA 2018, 
reż. Andrew Cymek

03.30  Bez tożsamości (26) - serial
04.15  Szalom na Szerokiej (19) 

- muzyka, Polska 2019
05.05  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (134) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (135) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (96) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (423) 

- serial
11.40  Gliniarze (416) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4617) - info
13.40  Trudne sprawy (1010) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1056) 

- serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4618) - info
16.30  Na ratunek 112 (532) 

- serial
17.00  Gliniarze (541) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3200) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (224) 

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (198) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(94) - rozrywka
23.10  Króliczek 

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

01.15  Przerwa w nadawaniu

05.45  Uwaga! (6349) - info
06.00  Ukryta prawda (1138) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1236) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1139) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (718) 

- serial
14.55  Szpital (373) - serial
16.00  LAB (29) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1237) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (314) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6350) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3194) 

- serial
20.55  Milionerzy (433) 

- rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.30  Juliusz 

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

00.30  Chyłka - Rewizja (6) 
- serial

01.35  Uwaga! (6350) - info
01.55  Noc magii (606) 

- rozrywka

 środa, 24 marca

05.10  Przysięga (377) - serial
06.00  Elif (942) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres (169) - info
08.00  Wiadomości,p ogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1119) 
08.30  Policzmy się dla Polski (45) 
08.40  Ranczo (74) - serial
09.40  Komisarz Alex (182) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (282) - serial
11.25  Kasta (105) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Rok w ogrodzie extra (183) 
12.50  Policzmy się dla Polski (46) 
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (6) - dokument, USA 2018
14.00  Elif (943) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (898) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (341) 
16.05  Przysięga (378) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4560) 
17.55  Klan (3777) - serial
18.20  Kasta (104) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (4) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (899) - info
20.30  Leśniczówka (362) - serial
21.00  Polmission: tajemnice 

paszportów - dokument
22.10  Prorok nie umiera. Ks. Franci-

szek Blachnicki - dokument
23.20  Mała matura 1947 (3) - serial
00.20  Na skraju obłędu - film 

telewizyjny, Kanada 2019
01.55  Prokurator (3) - serial
02.55  Wojsko-polskie.pl (143) - info
03.25  Chichot losu (9) - serial
05.05  Przerwa w nadawaniu

05.30  Górscy ratownicy (22) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski - info
06.20  Pożyteczni.pl (225) - info
06.50  Familiada (2327) - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.45  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.25  Policzmy się dla Polski - info
11.35  Barwy szczęścia (2412) - serial
12.10  Szabes i czytanie Tory 

- dokument, Polska 2021
13.00  Policzmy się dla Polski - info
13.15  Kozacka miłość (77) - serial
14.05  Va banque (218) - rozrywka
14.35  Na sygnale (255) - serial
15.10  Górscy ratownicy (31) - serial
16.00  Koło fortuny (988) - rozrywka
16.35  Familiada (2328) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (4) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (219) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (78) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2412) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2413) - serial
20.45  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” (112) 
20.55  Na dobre i na złe (803) - serial
21.50  Sanditon (6) - serial
22.35  Cud życia - koncert 

wielkanocny - muzyka, 
Polska 2021

22.45  Osiecka (10) - serial
23.40  Powiew miłości 

- film telewizyjny, USA 2018, 
reż. Andrew Cymek, 
wyk. Cindy Busby, Kevin 
McGarry, Alys Crocker

01.20  Iskander (1) - serial
02.10  Chińskie dziewczyny do 

wzięcia - dokument
03.50  Zaginiona (2) - serial
04.40  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (132) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (133) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (95) - serial
10.40  Dlaczego ja? (422) - serial
11.40  Gliniarze (415) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4616) - info
13.40  Trudne sprawy (1009) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1055) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4617) - info
16.30  Na ratunek 112 (531) - serial
17.00  Gliniarze (540) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3199) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom (223) 

- rozrywka
21.05  Komisarz mama (4) - serial
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(93) - rozrywka
23.20  Tysiąc słów 

- film fabularny, USA 2009, 
reż. Brian Robbins, 
wyk. Eddie Murphy, Kerry Wa-
shington, Emanuel Ragsdale

01.20  Szklanką po łapkach 
- film fabularny, USA 1996, 
reż. Rick Friedberg, 
wyk. Leslie Nielsen, Nicolette 
Sheridan, Charles Durning

02.55  Tajemnice losu (3966) - info
04.40  Disco gramy! (5059) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6348) - info
06.00  Ukryta prawda (1137) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1235) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1138) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (717) 

- serial
14.55  Szpital (372) - serial
16.00  LAB (28) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1236)

 - serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (313) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6349) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3193) - serial
20.55  Milionerzy (432) 

- rozrywka
21.30  Tajemnica zawodowa (6) 

- serial
22.30  Podzielony 

- film fabularny, USA/Japonia 
2016, reż. M. Night Shyama-
lan, wyk. James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley

01.00  Superwizjer (1208) - info
01.35  Tajemnica zawodowa (6) 

- serial
02.35  Uwaga! (6349) - info
02.55  Noc magii (605) 

- rozrywka

 wtorek, 23 marca

05.10  Przysięga (376) - serial
06.00  Elif (941) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski (57) 
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska (446) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny (1118) 
08.30  Policzmy się dla Polski (43) 
08.40  Ranczo (73) - serial
09.35  Komisarz Alex (181) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (281) - serial
11.25  Kasta (106) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes , agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (314) - info
12.55  Bliskie spotkania ze zwierzęta-

mi (5) - dokument, USA 2018
14.00  Elif (942) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski (44) 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (897) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka (340) 
16.05  Przysięga (377) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? (4559) 
17.55  Klan (3776) - serial
18.20  Kasta (105) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu (3) 
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (898) - info
20.30  Leśniczówka (361) - serial
20.55  Wielkie rodziny (2) 

- dokument, Polska 2021
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni (155) - talk show
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.30  Samotny detektyw McQ - film 

fabularny, USA 1974, reż. John 
Sturges, wyk. John Wayne, 
Eddie Albert, Diana Muldaur

02.30  Ratownicy (4) - serial
03.25  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.20  Notacje (226) - dokument
04.30  Przerwa w nadawaniu

05.00  Cafe piosenka (65) - kultura
05.30  Górscy ratownicy (21) - serial
06.20  Policzmy się dla Polski - info
06.25  Historia, która trwa 

- dokument, Polska 2021
06.55  Familiada (2326) - 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
11.25  Rodzinka.pl (119) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2411) - serial
12.30  Koło fortuny (718) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (76) - serial
14.05  Va banque (217) - rozrywka
14.35  Na sygnale (254) - serial
15.10  Górscy ratownicy (30) - serial
16.00  Koło fortuny (987) - rozrywka
16.35  Familiada (2327) - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (3) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque (218) - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (77) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2411) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2412) - serial
20.35  Cud życia - koncert wielkanoc-

ny - muzyka, Polska 2021
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość”
20.55  M jak miłość (1577) - serial
21.50  Sanditon (5) - serial
22.35  Zainwestuj w marzenia 
22.40  Cud życia - koncert wielkanoc-

ny - muzyka, Polska 2021
22.45  Osiecka (9) - serial
23.40  Węgrzy w Warszawie - 

dokument, Polska 2020
00.45  Giuseppe w Warszawie 

- film fabularny, Polska 1964, 
reż. Stanisław Lenartowicz

02.35  Mój Nikifor 
- film fabularny, Polska 2004, 
reż. Krzysztof Krauze

04.15  Nieustępliwa - dokument
05.10  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (130) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (131) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (94) - serial
10.40  Dlaczego ja? (421) - serial
11.40  Gliniarze (414) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja (4615) - info
13.40  Trudne sprawy (1008) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1054) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja (4616) - info
16.30  Na ratunek 112 (530) - serial
17.00  Gliniarze (539) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3198) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Ninja Warrior Polska (18) 

- rozrywka
22.10  Love Island. Wyspa miłości 

(92) - rozrywka
23.10  Azyl 

- film fabularny, USA 2002, 
reż. David Fincher, 
wyk. Jodie Foster, Kristen 
Stewart, Forest Whitaker

01.45  12 rund 2 
- film fabularny, USA 2013, 
reż. Roel Reiné, 
wyk. Randy Orton, Tom 
Stevens, Brian Markinson

03.45  Tajemnice losu (3965) - info
04.40  Disco gramy! (5058) 

- rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.45  Uwaga! (6347) - info
06.00  Ukryta prawda (1136) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1234) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1137) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (716) 

- serial
14.55  Szpital (371) - serial
16.00  LAB (27) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1235) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus (312) 
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! (6348) - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3192) 

- serial
20.55  Milionerzy (431) 

- rozrywka
21.30  Chyłka - Rewizja (6) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Superwizjer (1208) - info
00.05  Grzesznica (3) - serial
01.05  Niewierni (10) - serial
02.05  Uwaga! (6348) - info
02.25  Noc magii (604) 

- rozrywka

POLECAMYPOLECAMY

NIEDZIELA 21.03.2021

21:30

DRAMAT OBYCZAJOWY 16

Papillon. Motylek
PAPILLON, CZECHY/HISZPANIA/USA 2017

Henri Charrière jest drobnym 
złodziejem. Pewnego dnia zostaje 
niesłusznie oskarżony o morderstwo  
i skazany na dożywocie. Trafia  
do kolonii karnej na Diabelskiej  
Wyspie w Gujanie Francuskiej.

CZAS TRWANIA: 127 MINUT
REŻYSERIA: MICHAEL NOER

7 
OCENA 

REDAKCJI

DRAMAT OBYCZAJOWY 12

Głębia oceanu
THE DEEP END OF THE OCEAN, USA 1999

Trzyletni Ben Cappadora znika 
matce z oczu w zatłoczonym hotelu. 
Poszukiwania prowadzone przez męża 
Beth i policję nie przynoszą żadnych 
rezultatów. Rodzina nie traci nadziei  
na odnalezienie chłopca.

CZAS TRWANIA: 104 MINUT
REŻYSERIA: ULU GROSBARD

10 
OCENA 

REDAKCJI

FILM SENSACYJNY 12

Szybko i wściekle
FAST & FURIOUS, USA/JAPONIA 2009

Zbiegły więzień Dom Toretto wraca  
w rodzinne strony. Rywalizuje z 
agentem Brianem O'Connerem. 
Konflikt mężczyzn schodzi na dalszy 
plan, gdy obaj zostają zmuszeni do 
stawienia czoła nowemu wrogowi.

CZAS TRWANIA: 107 MINUT
REŻYSERIA: JUSTIN LIN

7 
OCENA 

REDAKCJI

SOBOTA 20.03.2021

21:35
PIĄTEK 19.03.2021

23:40 



4  11 stycznia 2019  www.inowroclaw.naszemiasto.pl10 19 marca 2021 www.inowroclaw.naszemiasto.pl10 www.inowroclaw.naszemiasto.pl

Premiera tytułu „Winny” pla-
nowana jest na 14 kwietnia. 

- Pośród ludzi kultury 
i muzyki, Inowrocław stał się 
modnym miastem. Przypo-
mnijmy, że akcja kilku muzycz-
nych teledysków toczy się 
w różnych częściach naszego 
miasta, a organizowane kon-
certy i imprezy dodatkowo sku-
piają uwagę - zwraca uwagę 
prezydent Inowrocławia Ry-
szard Brejza. 

Zapowiedź powieści 
„Mrocznie, duszno i nieprzewi-
dywalnie – Joanna Opiat-Bojar-
ska opracowała wzór na thriller, 
od którego przechodzą dresz-
cze. Doskonale skonstru-
owana, pochłaniająca intryga 
to gra z czytelnikiem na naj-
wyższym poziomie. A zakoń-
czenie zaskoczy nawet najbar-
dziej wytrawnych miłośników 
gatunku. 

Szum wody. Ciepło otacza-
jące zanurzone w wannie ciało. 
Blask migoczącego płomienia. 
To jest właśnie reset.  

Tylko tak Marcin może się 
uspokoić. Wyciszyć nadwraż-
liwy na bodźce umysł. Utrzy-
mać w ryzach tę część siebie, 
która nie mieści się w ogólnie 
przyjętych normach. 

Kiedyś popełnił błąd. My-
ślał, że tak będzie lepiej. Dla 
wszystkich. Ale bardzo się po-
mylił, życie to nie jest bajka 
z morałem.  

Nie wystarczy odpokuto-
wać. Choć spłacił swoje długi, 
piętno winy zostanie z nim 
na zawsze. 

Zwłaszcza że jest ktoś, 
komu zależy na tym, by prawda 
nigdy nie wyszła na jaw. Nawet 
za cenę życia.” 

Książkę „Winny” będzie 
można także wygrać w konkur-
sie na profilu Miasta Inowrocła-
wia na Facebooku.  

Do wygrania są książki 
„Chodź za mną” z autografem 
Joanny Opiat-Bojarskiej.      (UM)                                                               

Inowrocław tłem  
thrilleru „Winny”
Joanna Opiat-Bojarska, bar-
dzo popularna autorka powie-
ści kryminalnych napisała ko-
lejną książkę, ale jej akcję 
umieściła w Inowrocławiu.
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E Inowrocławianka wystartowała 
w konkursie za namową znajo-
mych i bliskich. Dostała się 
do pierwszego etapu, a następ-
nie do półfinału i finału.  

- Byłam i jestem bardzo za-
dowolona. Nie chcę osiadać 
na laurach, tego zawsze byłam 
uczona. Nie można być nigdy 
zbyt pewnym siebie, choć tej 
pewności mi nie brakuje, jed-
nak byłam zaskoczona i usatys-
fakcjonowana, że udało mi się 
tak daleko dotrzeć - mówi Lena. 

Niedługo poznamy zwy-
ciężczynię konkursu. 

- Wstępne nagrania filmi-
ków do finału mają się odbyć 
w połowie marca. Niestety ze 
względu na obecną sytuację, 
wiele rzeczy nie da się przewi-
dzieć. Organizatorzy mają sporo 

trudów ze zorganizowaniem 
naszych spotkań. Jestem dobrej 
myśli, że dojdzie do tego jak naj-
szybciej. Już nie mogę się do-
czekać - zaznacza Lena.  

Uczennica III LO ma kon-
kretne plany na przyszłość. 

- Liczę na związanie się 
z branżą modową. Priorytetem 

jest zostanie modelką. Życie po-
trafi nam wytyczyć własne tory 
i muszę być świadoma tego, że 
pomimo predyspozycji nie zo-
stanę wybrana ze względu 
na wygląd czy nie zostanę za-
uważona. W tej branży nie jest 
tak łatwo. Jeśli nie modeling, 
myślę o zawodzie stylistki. 

Lena finalistką 
konkursu piękności 
Lena Ziętek, uczennica III LO 
w Inowrocławiu, dostała się 
do wielkiego finału konkursu 
Wielkopolska Miss Nastola-
tek. - Od zawsze interesowały 
mnie konkursy piękności. 
Chcę być modelką i wiąże 
swoją przyszłość z tą branżą - 
podkreśla piękna 16-latka. 

FO
T.

 M
AR

TA
 S

ZY
DE

ŁK
O

- Dzięki oddaniu i poświęceniu 
Pracowników Socjalnych osoby 
doświadczone przez los mogą 
liczyć na niezbędne każdemu 
czło wiekowi ciepło, zrozumie-
nie i poczucie bliskości, na słowa, 
które dodają wiary i siły, by mie-
rzyć się z własnymi słabościami. 
Każdego dnia niosą Państwo 
pro fesjonalną pomoc, ale prze-
cież nawet najbardziej fachowe 
działanie nie odniosłoby dobre -
go skutku, gdyby nie dobre serce 
i osobiste zaangażowanie – po-
wiedziała starosta. 

Gratulacje i życzenia dota -
rły do miejskich i gminnych o -
środków pomocy społecznej 
w Powiecie Inowrocławskim. 

- Stąd słowa uznania i po-
dziwu dla trudnej służby, bo wła -
śnie to słowo najbardziej zdaje 
się oddawać sens wykonywane -
go przez Państwa zawodu. Ży-
czę spełnienia w pracy zawodo-
wej, satysfakcji z pokonywania 
codziennych wyzwań i wsze -
lkiej pomyślności w życiu osobi-
stym – napisała starosta. W spe-
cjalnie wystosowanych listach 
Wiesława Pawłowska podkre-
śliła, że placówki świadczące 
pracę socjalną i pomoc społe -
czną nie mogłyby sprawnie fun -
kcjonować bez ludzi – sprawdzo -
nej kadry fachowców.

Z okazji święta starosta Wie-
sława Pawłowska złożyła gra-
tulacje dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Ali-
cji Aleksander.

Światowy Dzień  
Pracy Socjalnej

REKLAMA 0010083366

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM

OGRANICZONYM
Starosta Inowrocławski ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 
40/256 części nieruchomości, położonej w Inowrocławiu przy ul. Farnej 6, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 277/1 
o pow. 0,0006 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00076523/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu  
V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i „Windprojektu” spółki z o.o. spółki 
komandytowej w upadłości.

Nieruchomość ze względu na małą powierzchnię, brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a także na 
usytuowanie fragmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którym zabudowana jest działka nr 278/2, nie może być 
wykorzystana jako odrębna nieruchomość. Sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 40/256 części nieruchomości 
następuje w drodze przetargu ograniczonego do współwłaściciela działki nr 277/1 oraz właściciela nieruchomości przyległej 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 278/2.

Cena wywoławcza udziału Skarbu Państwa wynoszącego 40/256 części nieruchomości określona została na kwotę  
2 500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), wadium zaś wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 
00/100).

Wyznacza się termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu dla współwłaściciela działki nr 277/1 oraz 
właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 278/2, do dnia 16 kwietnia 2021 r. Lista osób 
zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona 22 kwietnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 oraz przy alei Ratuszowej 38.

Sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 40/256 części nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów 
i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 106, ze zm.).

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2021 r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu przy alei 
Ratuszowej 38 w sali nr 117.

Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić do dnia 19 kwietnia 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu nr 72 8149 0000 0022 6022 2000 0004. Za datę wpłaty wadium 
uznaje się datę wpływu na konto.

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy  
ul. Mątewskiej 17 oraz przy alei Ratuszowej 38 a także zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego  
(www.inowroclaw.powiat.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego (www.bip.inowroclaw.powiat.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu telefonicznie pod numerem: 52 35 92 132.
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19  MARCA 
1769 - 97 konfederatów bar-
skich zginęło podczas walk 

z Kozakami na terenie Pakości. 
20  MARCA 

1368 - pierwsza wzmianka  
źródłowa o Balczewie, które 
w średniowieczu zwane było 

również Baciszewem. 
1616 - do Pakości przybył 

ksiądz Wojciech Kęsicki, inicja-
tor budowy Kalwarii, bodaj 

najsłynniejszy w dziejach mia-
sta duchowny. 

1890 - w Inowrocławiu urodziła 
się Maria Janowska-Kopczyń-

ska, śpiewaczka, solistka Opery 
Poznańskiej (sopran i mezzoso-
pran). W repertuarze miała po-
nad 130 partii operowych i ope-

retkowych.  
21  MARCA 

1911 - urodził się Zygmunt Ku-
rek, zasłużony pedagog ino-
wrocławski, podinspektor 

szkolny, działacz kulturalny, re-
gionalista. Rejestrował na ta-

śmie filmowej zwyczaje ludowe 
i ważniejsze wydarzenia, orga-
nizował kursy, prelekcje i sesje 
popularnonaukowe, głównie 

o tematyce historycznej. 
1920 - powstało Kółko Rolnicze 

w Płonkowie. 
1969 - zmarła Maria Zborucka 

(ur. 1905), nauczycielka historii 
i dyrektorka (1946-1961)  

II LO im. Marii Konopnickiej  
w Inowrocławiu. 

22  MARCA 
1925 - urodziła się Marta Steb-
nicka-Kern, w latach 1937-1939 

uczennica Gimnazjum Marii 
Konopnickiej w Inowrocławiu, 

po wojnie znana aktorka  
Teatru Starego i profesor PWST 

im. Ludwika Solskiego  
w Krakowie. 

1934 - w Inowrocławiu zmarł 
Antoni Grzymała-Łagiewski 

(ur. 1844), ostatni weteran po-
wstania styczniowego. 

1961 - w Inowrocławiu urodził 
się Robert Janowski, piosen-

karz, aktor musicalowy  
i filmowy. 
23  MARCA 

1472 - pierwsza wzmianka źró-
dłowa o Janikowie. 

1864 - w Jaksicach aresztowany 
został przez policję pruską Bar-
tłomiej Nowak pseudonim Bar-
tek (1823-1890), chłopski przy-

wódca powstania stycznio-
wego na Kujawach, zwolennik 
powszechnego zrywu chłop-

skiego. Pochodził z Jaksic. 
24 MARCA 

1945 -  w Dziekance pod Gnie-
znem zmarł ks. kan. Piotr Fibak 

(ur. 1880), proboszcz szadło-
wicki i dziekan gniewkowski, 

więzień obozów hitlerowskich. 
25  MARCA 

1888 - w Koronowie urodził się 
Bogdan Gabriel Gordon, ksiądz, 
proboszcz parafii św. Mikołaja 
w Inowrocławiu, społecznik. 

Zmarł w 1926 r. 
1983 - na największym inowro-
cławskim osiedlu mieszkanio-
wym Rąbin erygowana została 

parafia pw. Błogosławionej  
Jadwigi. 

                KALENDARIUM 

Zespół Szkół im. Marka Kotań-
skiego w Inowrocławiu zwy-
ciężył w konkursie fotograficz-
nym dla uczniów szkół ponad-
podstawowych powiatu ino-
wrocławskiego „Jak skutecz-
nie nieść pomoc?” 

Zmagania dotyczyły bezpie-
czeństwa i ściślej mówiąc me-
tod pomocy, a zaproponowali 
go uczniom szkół ponadpod-
stawowych: Powiat Inowro-
cławski, Komenda Powiatowa 
Policji w Inowrocławiu, Straż 
Miejska w Inowrocławiu i Re-
gionalne Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa w Byd-
goszczy Terenowy Oddziału 
w Inowrocławiu. 

Zadaniem dwuosobowych 
zespołów było wykonanie foto-
grafii, na której zostały uchwy-
cone symulowane sytuacje do-
tyczące udzielania pomocy 
w następujących obszarach: po-
moc seniorom, osobom potrze-
bującym i poszkodowanym, 
poszkodowanym w wypad-
kach drogowych i potrzebują-
cym krwi, pomoc w edukacji, 
powiadamiania ratunkowego. 

Niesienie pomocy jest 
ważne dla człowieka, bo chroni 

to, co mamy najcenniejszego, 
czyli życie.  

Pomagać innym można 
na wiele sposobów. Dlatego 
konkurs miał na celu propago-
wanie wiedzy o reagowaniu 
na sytuacje wymagające niesie-
nia pomocy, kształtowanie wła-
ściwych postaw w tym zakresie 
i rozwijanie kreatywnych po-
mysłów u młodzieży. 

W konkursie wzięło udział 
aż 20 dwuosobowych zespołów 
wraz z nauczycielami. Komisja 
konkursowa oceniła prace 
i przyznała trzy miejsca oraz 
trzy równorzędne wyróżnienia. 

Najlepsi okazali się ucznio-
wie Zespołu Szkół im. Marka 
Kotańskiego w Inowrocławiu: 
Marcin Drzewiecki i Grzegorz 
Kubiak. Drugie miejsce zajęły 
Natalia Wójcik i Amelia Lewicka 
z II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Konopnickiej w Ino-
wrocławiu. Trzecią lokatę wy-
walczyły Patrycja Ciejek i Anna 
Grzonka z Zespołu Szkół Che-
miczno-Elektronicznych w Ino-
wrocławiu. 

Wyróżnienia zdobyli: Fa-
bian Michalski i Hubert Sobczak 
z „Kotana”, Lena Ziętek i Kata-
rzyna Bartczak z III Liceum 

Ogólnokształcącego w Inowro-
cławiu oraz Bartłomiej Steppa 
i Jakub Kazik z Zespołu Szkół 
Budowlanych w Inowrocławiu. 

Nagrody w postaci: głośni-
ków bezprzewodowych, pleca-
ków, toreb sportowych, koszu-
lek, kubków promujących dzie-
lenie się krwią oraz zasady bez-
pieczeństwa, „Solinki” - ma-
skotki Straży Miejskiej i dy-
plomy, ufundował Powiat Ino-
wrocławski, Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Bydgoszczy Od-
dział Terenowy w Inowrocławiu 
i Straż Miejska w Inowrocławiu. 

Pokazali na zdjęciach, jak pomagać

„Kurs na bezpieczeństwo” to 
tytuł konkursu adresowanego 
do uczniów klas VI -VIII szkół 
podstawowych powiatu ino-
wrocławskiego.  

Jego organizatorami są: Ko-
menda Powiatowa Policji w Ino-
wrocławiu, Powiat Inowrocław-
ski i Zakład Karny w Inowrocła-
wiu. Instytucje te obierają bo-
wiem „kurs na bezpieczeństwo” 
młodych osób. Integracja działań 
profilaktycznych i edukacja ma 
na celu uświadamianie uczniów, 
by umieli unikać zagrożeń. 

Dlatego rolą konkursu jest 
propagowanie wiedzy na temat 

przeciwdziałania łamaniu prawa, 
kształtowanie właściwych po-
staw i rozwijanie kreatywnych 
pomysłów u młodzieży. 

Dwuosobowe zespoły  będą 
miały za zadanie przeprowadze-
nie wywiadu - rozmowy z rówie-
śnikiem. Tematyka dotyczy 
oczywiście bezpieczeństwa. 
Trzeba będzie przedstawić za-
sady postępowania co robić, aby 
uniknąć przypadków łamania 
prawa i jak nim przeciwdziałać. 
Pozwoli to ocenić pięć zadanych 
pytań i odpowiedzi na nie. Kon-
kurs trwa do 9 kwietnia.  

Więcej na stronie inowroc-
law.policja.gov.pl.

„Kurs na bezpieczeństwo”

FO
T.

 K
PP

 IN
O

W
RO

CŁ
AW

FO
T.

 K
PP

 IN
O

W
RO

CŁ
AW

FO
T.

 N
AS

ZE
 M

IA
ST

O

REKLAMA 0010083424

Całodobowy Zakład Pogrzebowy

88-100 Inowrocław, ul. Św. Ducha 33
tel. 52 35 77 416, kom. 509 946 759

www.pogrzeb.net, credo@pogrzeb.net



4  11 stycznia 2019  www.inowroclaw.naszemiasto.pl12 19 marca 2021 www.inowroclaw.naszemiasto.pl

Złodzieje cały czas próbują 
„swoich sił”, by za wszelką cenę 
wejść do mieszkania i je okraść. 

W ostatnim czasie napły-
nęły do inowrocławskiej poli-
cji informacje o sytuacjach, 
gdy ktoś podał się za: hydrau-
lika, urzędnika, pracownika 
służby zdrowia i spółdzielni 
oraz ZUS-u. Ponadto był też 
przypadek oferowania do  
sprzedaży dywanu, który był 
tylko pretekstem do dostania 
się do lokalu.  

Mieszkańcy po wpusz-
czeniu takich osób do środka 
zostali okradzeni. Łupem zło-
dziei padają najczęściej pie-
niądze, ale też inne warto-
ściowe przedmioty, które są 
w zasięgu ręki. 

- Dlatego bądźmy czujni. 
Nie wpuszczajmy do miesz-
kań osób, których nie znamy - 
mówi asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiato-
wej Policji w Inowrocłwiu. - 

Pamiętajmy, że przedstawi-
ciele instytucji jeśli mają po-
wód odwiedzania mieszkań, 
wcześniej o tym informują 
wywieszając informację 
na klatkach. Ponadto osoby 
sprzedające jakieś towary, nie 

zawsze są życzliwe i mogą ofe-
rować towar niepełnowarto-
ściowy, a potem okradać. Dla-
tego pamiętajmy, że nie ma 
super ofert i nikt nie daje ni-
czego za darmo - dodaje oficer 
prasowy.  

Bądźmy zatem przewidu-
jący oraz nie lekceważmy po-
dobnych sygnałów. W razie 
stwierdzenia niepokojących 
faktów powiadamiajmy na-
tychmiast policję. 
(DM)

Znów okradają mieszkania
Hydraulik, urzędnik, pracow-
nik służby zdrowia, to tylko 
przykłady zawodów za jakie 
podały się osoby, a potem 
po wejściu do mieszkania 
okradały je. Inowrocławscy 
policjanci ostrzegają i ape-
lują. Nie wpuszczajcie ob-
cych osób do mieszkania!
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Akcja „Prędkość”
Inowrocławska „drogówka” 
prowadziła działania na dro-
gach. Kontroli poddana była 
gównie prędkość z jaką poru-
szają się pojazdy.  

Punkty kontrolne były w aż  
43 miejscach, a działania pro-
wadziło 24 policjantów. Kon-
troli prędkości policjanci pod-
dali 176 kierujących pojazdami. 
Patrole ujawniły 154 wykrocze-
nia, za które ukarali mandatami 
karnymi 104 osoby. W zdecy-
dowanej większości powodem 

było przekroczenie dopusz-
czalnej prędkości. 47 osób zo-
stało pouczonych. Wobec 3 
osób policjanci skierowali 
wnioski do sądu o ukaranie. 

Patrole zatrzymały 4 do-
wody rejestracyjne i 1 prawo 
jazdy. W Ludzisku gmina Jani-
kowo patrol namierzył kie-
rowcę bmw. 50-letni mężczy-
zna jechał z prędkością 108 
km/h, na dopuszczalnej „50”. 
Prócz mandatu i punktów stra-
cił on prawo jazdy na trzy mie-
siące.                                                        (DM)                            

Na przełomie lutego i marca ino-
wrocławska policja otrzymała 
kilka zgłoszeń o kradzieżach lub 
usiłowaniach kradzieży ze skle-
pów oraz kradzieży rowerów 
z klatek schodowych.  

Złodziej wchodził do po-
szczególnych sklepów, gdzie 
zabierał duże ilości słodyczy - 
wyłącznie w czekoladzie i pró-
bował je opuszczać. W jednym 

przypadku to mu się udało, ale 
w kilku innych nie, bo skutecz-
nie w tym przeszkodziła mu in-
terwencja pracowników skle-
pów.  

Kryminalni ustalając oko-
liczności „wizyt” w sklepach 
i metodę działania sprawcy wy-
typowali mężczyznę, który 
mógł mieć z tym związek. Roz-
poczęły się jego poszukiwania. 

Szybka akcja policjantów 
doprowadziła do jego zatrzy-
mania. Tym sposobem w ich 
ręce wpadł 26-letni mieszkaniec 
powiatu inowrocławskiego.  

Policjanci zebrali dowody 
na to, że ma on na koncie trzy 
przestępstwa usiłowania kra-

dzieży w sklepach. - To nie 
wszystko. Ustalili też, że 
w ostatnim czasie ukradł on 
także z klatek schodowych dwa 
rowery. Jeden z nich policjanci 
odzyskali. Zarówno drugi ro-
wer jak i skradzione słodycze 
mężczyzna miał sprzedawać 
przygodnie napotkanym oso-
bom - informuje asp. szt. Iza-
bella Drobniecka z Komendy 
Powiatowej Policji w Inowro-
cławiu. 

11 marca kryminalni do-
prowadzili go do oskarżyciela. 
Mężczyzna został objęty poli-
cyjnym dozorem. Grozi mu 
kara do pięciu lat pozbawienia 
wolności.                                         (DM)

Kodeks karny za kradzież 
przewiduje pięć lat więzienia 
i z taką karą musi się liczyć 
mężczyzna, który próbował 
okradał sklepy i z klatek za-
bierał rowery. 26-latka namie-
rzyli kryminalni.
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Zaparkował 
z narkotykami
Na 10 lat może trafić do więzienia 
24-letni mieszkaniec gminy Pa-
kość. Gdy zaparkował samocho-
dem tuż pod lasem, to zwróciło 
uwagę patrolu z Pakości. Mło-
dzieniec odpowie za posiadanie 
znacznej ilości narkotyków. 

W Łącku policjanci dostrzegli 
pojazd renault ze znanym im 
mężczyzną, o którym wie-
dzieli, że może posiadać narko-
tyki. Ten gdy tylko zauważył 
patrol rzucił się do ucieczki 
w stronę lasu. Nic mu to nie 
dało, bo mundurowi zatrzymali 
go po krótkim pościgu i obez-
władnili. Przeszukanie męż-

czyzny ujawniło susz roślinny. 
Podobnie jak przeszukanie po-
jazdu, gdzie w pojemniku poli-
cjanci znaleźli również susz ro-
ślinny. Badanie testerem wyka-
zało, że to marihuana. Łącznie 
patrol zabezpieczył zabronione 
środki w ilości ponad 47 gram. 
Mężczyzna trafił do policyj-
nego aresztu. 

Zebrane dowody prze-
ciwko 24-letniemu mężczyźnie 
skutkowały postawieniem za-
rzutów z ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii. Mężczyzna 
odpowie za posiadanie znacz-
nej ilości narkotyków. Grozi mu 
kara do 10 lat więzienia.        (DM)
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„Amator” słodyczy kradł również rowery Za rozbój 
grozi mu 
więzienie 
Na trzy miesiące aresztu tym-
czasowego za kraty trafił  
23-letni mężczyzna. Za rozbój 
grozi mu więzienie nawet 
do 12 lat.  

Do zdarzenia doszło w grudniu 
ubiegłego roku. Wówczas to 
w jednym z mieszkań na tere-
nie Inowrocławia, mężczyzna 
zaatakował znajomego. Ude-
rzał go taboretem, a nawet dra-
biną, powodując obrażenia 
ciała. Napastnik zabrał jego 
portfel z pieniędzmi i uciekł. 

Policjanci prowadzili po-
szukiwania podejrzewanego 
o rozbój mężczyzny. Namie-
rzyli miejsce jego pobytu i za-
skoczonego zatrzymali w jed-
nym z mieszkań. 

 - Zebrane przez kryminal-
nych dowody, policjanci przed-
stawili oskarżycielowi i w są-
dzie. Nie było wątpliwości, by 
wystąpić o jego tymczasowe 
aresztowanie - mówi asp. szt. 
Izabella Drobniecka z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocłwiu. 

Za dokonanie rozboju 23-
latek został tymczasowo aresz-
towany na 3 miesiące. Grozi mu 
kara do 12 lat więzienia.                                       
(DM)
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Dyżurny Straży Miejskiej 
otrzymał w lutym od miesz-
kańców miasta 434 zgłosze-
nia. Wśród wszystkich zgło-
szeń, tych dotyczących niepra-
widłowości w parkowaniu po-
jazdów było 94.  

Najwięcej z nich dotyczyło  
m.in. blokowania wyjazdu - 14 
zgłoszeń, parkowania na zaka-
zach zatrzymywania - 15 zgło-
szeń, na chodnikach - 13 zgło-
szeń, na terenach zielonych - 8 
zgłoszeń, na miejscach inwa-
lidzkich - 2 zgłoszenia, a także 
przy przejściach dla pieszych, 
czy na skrzyżowaniach lub 
przystankach autobusowych.  

Stosowane są wówczas pi-
semne zawiadomienia dla 
sprawców wykroczeń. Każde 
wykroczenie jest dokumento-
wane fotograficznie przez funk-
cjonariuszy, a kierowca za wycie-
raczkę otrzymuje informację, aby 
stawił się w Komendzie Straży 
Miejskiej i wyjaśnił sprawę wy-
kroczenia lub skontaktował się 
telefonicznie albo mailowo.  

Zakładane są również blo-
kady na koła. Wówczas należy 
zadzwonić pod nr alarmowy 986 
zgodnie z informacją pozosta-
wioną za wycieraczką i poczekać 
na przyjazd funkcjonariuszy 
w celu ściągnięcia blokady.

Wciąż źle parkują
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Zmagania odbyły się na otwar-
tych boiskach. W kategorii 
do lat 12 podopieczne trenera 
Marcina Kozłowskiego zajęła 
drugie miejsce. Dopiero w fi-
nale uległy Lotosowi Gdańsk. 

Natomiast ambitne dzie-
więciolatki uplasowały się 
na trzeciej pozycji. 

Bramki dla Szóstki zdo-
były: Weronika Jaskulska 10, 

Natalia Wojtasik 6, Ania Łojew-
ska 4, Ola Jagiełło 4, Maria Ko-
złowska 4, Julia Maćkowiak 3, 
Kinga Cebula 2, Nadia Niespo-
dziana 1.  

SZÓSTKA U9: Ola Jagiełło, 
Tosia Haśkiewicz, Pola Kono-
pińska, Maria Kozłowska, Ka-
rolina Fura, Konstancja Dąbek, 
Nikola Kurczyńska. 

SZÓSTKA U12: Julia Mać-
kowiak, Anita Szydlak, Wikto-
ria Podosek, Nadia Niespo-
dziana, Weronika Jaskulska,  
Naomi Polus, Kinga Cebula, Na-
talia Wojtasik, Ania Łojewska.     
(DM)

Szóstka stanęła dwa razy na podium w Gdyni

Skuteczne siatkarki
Zawodniczki MSPS Inowro-
cław rywalizowały w Mogilnie 
w drugim turnieju o mistrzo-
stwo województwa w minisiat-
kówkce w kategrii dwójek 
w gronie 10-latek.  

W zawodach wystąpiło 30 ze-
społów. Inowrocławski klub 
wystawił cztery zespoły.                                                        

W Grupie A, w której dru-
żyny walczą o awans do mi-
strzostw Polski, zwyciężyły 
Anna Brudzińska i Katja Guź-
lecka. Odniosły sześć zwy-
cięstw. Nie sprostały jedynie 
Aleksandrze Dobeckiej i Karo-
linie Świerczyńskiej, które za-
jęły drugą lokatę - wygrały 
sześć meczów. Przegrały jedy-

nie z Pałacem I Bydgoszcz. Ten 
uplasował się na trzecim miej-
scu. 

Dobrze spisały się również 
Joanna Sarnecka, Hanna Ko-
pińska i Zofia Sękowska. Wy-
walczyły drugą pozycję w Gru-
pie B i uzyskały awans (sześć 
zwycięstw i przegrana). 

Natomiast Zuzanna Mi-
kołajew i Zuzanna Dankowska 
triumfowały w Grupie D. Wy-
grały wszystkie osiem spo-
tkań. W kolejnym turnieju za-
grają w Grupie C.   

20 marca odbędzie się 
trzeci turniej o mistrzostwo wo-
jewództwa w kategorii dwójek. 
W Grupie A wystąpią aż trzy 
inowrocławskie teamy.           (DM)                                     
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Trzecia liga (grupa 2) 
Unia Janikowo - KP Starogard 
Gdański 0:0, Polonia Środa 
Wielkopolska - Bałtyk Gdynia 
Koszalin 2:2, Pomorzanin Toruń 
- Flota Świnoujście 0:0, Bałtyk 
Gdynia - Nielba Wągrowiec 1:2, 
Sokół Kleczew - Kotwica Koło-
brzeg 1:5, Pogoń II Szczecin - 
Gryf Wejherowo 3:2, Mieszko 
Gniezno - Świt Skolwin 0:5, Ja-
rota Jarocin - Gwardia Koszalin 
2:1, Górnik Konin - GKS Przod-
kowo 1:2, Radunia Stężyca - 
Chemik Police 9:0. Prowadzi 

Radunia 49. Janikowianie zaj-
mują 14. miejsce 26 pkt.   

Czwarta liga 
Unia Gniewkowo - KS Brzoza 
3:1, Mateusz Nowacki, Łukasz 
Cięgotura, Janusz Olach - Ma-
teusz Krajewski, Włocłavia 
Włocławek - Cuiavia Bank 
Spółdzielczy Inowrocław 2:0, 
Adam Kujawski, Łukasz Wi-
tucki, Kujawianka Izbica Ku-
jawska - Sparta Brodnica 1:1, 
Pogoń Mogilno - Chełminianka 
Chełmno 2:1, BKS Bydgoszcz - 
Lech Rypin 0:3, Wda Świecie - 
Chemik Bydgoszcz 1:2, Sportis 
Łochowo - Start Pruszcz 3:1, Za-
wisza Bydgoszcz - Orlęta Alek-
sandrów Kujawski 2:1, Kuja-
wiak Kowal - Lider Włocławek 
0:2. Pauzowała Legia Chełmża. 
Na czele tabeli jest Zawisza 42 

pkt. Tuż za nim są Włocłavia 
i Lider po 39. Unia jest jedena-
sta 24, a piętnasta Cuiavia 15.   

Piąta liga (grupa 2) 
Notecianka Pakość - Gopło 
Kruszwica 2:1, Kamil Kala, 
Przemysław Strzesak - Mate-
usz Kurtysiak, Mień Lipno - 
Piast Kołodziejewo 0:2, Stani-
sław Ciejek, Damian Jankow-
ski, LTP Lubanie - Zjednoczeni 
Piotrków Kujawski 0:1, GKS 
Baruchowo - Wisła Dobrzyń 
nad Wisłą 0:1, Lubienianka Lu-
bień Kujawski - Tłuchovia Tłu-
chowo 1:2, Szubinianka Szubin 
- Łokietek Brześć Kujawski 0:2, 
Pogoń II Mogilno - Zdrój Cie-
chocinek 1:6, Dąb BOSiR Barcin 
- Ziemowit Osięciny 3:0 (wal-
kower) - goście wycofali się 
z rozgrywek. Mecz Goplania 

Inowrocław - Noteć Łabiszyn 
został przełożony na 14 kwiet-
nia godz. 17. Liderem jest Ło-
kietek 50 pkt. Druga jest Note-
cianka 47, a szóste Gopło 31.  

A klasa (grupa 2) 
Zootechnik Kołuda Wielka - 
Dąb Bąkowo Dąbrowa Biskupia 
2:3, Damian Lewandowski 2 - 
Dawid Markowski 2, Damian 
Stefański, Zagłębie Piechcin - 
Mikrus Gesal Szadłowice 3:4, 
Jakub Ślebioda 2, Paweł Marci-
niak - Krzysztof Milewski, Piotr 
Jaworski, Natan Gralak, Patryk 
Lingnau, Noteć Inowrocław - 
LZS Kościelec 7:0, Adrian Tu-
rowski 2, Sebastian Basiński, 
Kamil Wujkowski, Krystian 
Piechocki, Przemysław Gaj-
kowski i Tomasz Majtczak (sa-
mobójcza), Noteć Gębice - 
Znicz Rojewo 4:1, Krzysztof 
Kowalski 2, Damian Brończyk, 
Filip Bednarek - Tyberiusz Gło-
gowski, Pałuczanka Żnin - Le-
gia Strzelce 2:1, Radosław 
Nitka, Konrad Czapik (samo-
bójcza) - Oliwier Doringer, Bu-
rza Tribo Nowa Wieś Wielka - 
Kujawianka Strzelno 3:0, Da-
mian Wasiak 3, Spójnia Białe 
Błota - Kujawskie Pogranicze 
Jeziora Wielkie 1:1, Kamil Zu-
bowski - Miłosz Ciesielczyk. 
Pauzował Piast Złotniki Ku-
jawski.  

W tabeli prowadzi Pału-
czanka 37 pkt. Wyprzedza No-
teć Gębice i Dąb po 36 oraz No-
teć Inowrocław 35.                     (DM)                        

Na piłkarskich boiskach

Piłkarze z regionu rozegrali 
mecze o ligowe punkty. Remis 
zanotowała Unia Janikowo. Ze 
zwycięstw cieszyli się zawod-
nicy z Gniewkowa, Pakości, Ko-
łodzieja, Mątew, Bąkowa i Sza-
dłowic. 

FO
T.

 P
RZ

EM
YS

ŁA
W

 P
O

W
AŁ

A

Medale tenisistek
Pracowity weekend miały te-
nisistki stołowe IKTS Noteć 
Inowrocław.  

W sobotę wygrały z Orlikiem 
Kcynia 8:4 w spotkaniu drugiej 
ligi kobiet. Punkty dla Noteci 
zdobyły: Katarzyna Palacz 3.5, 
Zuzanna Dąbrzał 2.5, Kamila 
Kłos 1, Weronika Hermanow-
ska 1. To trzecie zwycięstwo 
inowrocławianek w rozgryw-
kach. Zajmują trzecie miejsce 
w tabeli.  

W niedzielę w Sępólnie 
Krajeńskim odbyły się mistrzo-

stwa województwa seniorek. 
Mątewski klub reprezentowały: 
Palacz, Dąbrzał i Hermanow-
ska. W singlu najlepiej wypadła 
Zuzanna. Została sklasyfiko-
wana na miejscach 5-8. Dzie-
wiąta była Kasia. Weronika za-
jęła 17. lokatę.  

Dąbrzał i Palacz zdobyły 
brąz w deblu. Zuza sięgnęła 
także po brąz w grze mieszanej 
z Tomaszem Kotowskim 
(Energa Manekin Toruń). 

Kasia i Bartłomiej Szyma-
nek (Energa Manekin) byli tuż 
za podium w mikście.           ( DM)                                         
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Młode piłkarki Szóstki Inowro-
cław bardzo dobrze wypadły 
w Trójmieście w turnieju 
Flauta Gdynia Cup 2021. 
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W zawodach we wsi w powie-
cie leszczyńskim rywalizowali 
seniorzy, juniorzy starsi i ju-
niorzy młodsi (102 sportow-
ców z 22 klubów). Pod-
opieczni trenera Michała Ol-
szewskiego zaprezentowali 
się z dobrej strony.  

Złoty medal w gronie se-
niorów w wadze do 71 kilogra-
mów wywalczył Dominik Gło-
wacki. Pokonał Mateusza Jandę 
(KKS Sporty Walki Poznań) 
i Michała Dziechciarza (Jurajska 
Akademia Sportu-Łazy). 

Złoty krążek otrzymał też 
Jakub Pietrzak, który nie miał 
rywali wśród junorów star-
szych w wadze powyżej 91 kg. 

Po srebro sięgnął Bartło-
miej Strawa w grupie juniorów 
starszych w wadze do 60 kg. 
Wygrał z Wiktorem Trojanow-

skim (UKS Dragon Gorzów 
Wielkopolski), ale uległ Oska-
rowi Sobańskiemu (KO GYM 
Świebodzice).  

Drugi w gronie juniorów 
młodszych w wadze do 63,5 kg 
był Szymon Strawa. Okazał się 
lepszy od Kamila Pawlaka, ale 
w finale przegrał z Bartoszem 
Sikorą (obaj Center Team Odo-
lanów).   

Brązowy medal zdobył se-
nior Patryk Karolewski w wadze 
powyżej 91 kg. Nie sprostał 
w półfinale Mateuszowi Fisze-

rowi (KKS Sporty Walki Poznań).  
Również z brązem do  

domu wrócił senior Mateusz 
Korban. W wadze do 86 kg 
w półfinale przegrał z Kacprem 
Frątczakiem (Akademia Sportów 
Walki Knockout Zielona Góra).  

W klasyfikacji punktowej 
zwyciężyła Prosna Kalisz, 
przed LZS Poprawą Siedlików 
i Dragonem Gorzów Wlkp.   

- Jestem bardzo zadowo-
lony z występu moich zawod-
ników - ocenił trener Michał Ol-
szewski.                                               (DM)

Medale kickboxerów Sokoła
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Warto biegać
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Inowrocławiu zaprasza 
wszystkich chcących zadbać 
o formę do udziału w „Wielka-
nocnym Bieganiu”. Chce ode-
rwać mieszkańców od suto 
zastawionych stołów i pomóc 
spalić nadliczbowe kalorie. 

- Od 29 marca do 11 kwietnia ma-
cie czas, aby pokonać pięciokilo-
metrowy dystans na dowolnej 
trasie oraz przesłać nam zrzut 
ekranu z dowolnej aplikacji bie-
gowej i swoje zdjęcie. Uczestnicy 

wirtualnego „Wielkanocnego 
Biegania” otrzymają świąteczny 
medal. Zapraszamy wszystkich, 
którzy ukończą 16 lat do czasu 
rozpoczęcia biegu. Mamy na-
dzieję, że wiosenne słońce stwo-
rzy wymarzoną pogodę do biega-
nia, a do celebracji Świąt Wielka-
nocnych włączycie aktywność fi-
zyczną - zachęca OSiR.  

Szczegółowe informacje 
na stronach osir.inowroclaw 
i portalu społecznościowym 
www.facebook.com/osir.ino. 
(DM)
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Reprezentanci Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół Inowro-
cław zdobyli medale w Włosza-
kowicach w Mistrzostwach 
Ziem Zachodnich w kick-
boxingu w formule full-contact.

Na starcie krajowego czempio-
natu zabrakło czołowych pol-
skich tenisistów, ale pojawiło 
się kilku zawodników notowa-
nych w rankingach WTA i ATP. 

W singlu Oczachowska 
była rozstawiona z dwójką. Po-
konała Amelię Kopel (KKT 
Wrocław) 6:3, 6:1, Martynę 
Szpakowską (KT GAT Gdańsk) 
7:5, 6:3, ale w ćwierćfinale ule-
gła utalentowanej juniorce Poli 
Wygonowskiej (AZS Łódź) 6:4, 
5:7, 10:12.  

Wiśniewski przegrał z tur-
niejową „1” Maciejem Rajskim 
(TenisWil Warszawa) 3:6, 2:6.   

W grze podwójnej Julka 
i Karolina Jaśkiewicz (UKS 
Omega Smolec) były faworyt-
kami nr 1 do tytułu. Wygrały 
z Alicją Formellą (Centrum 
Bydgoszcz) i Laurą Koralnik 
(Mera Warszawa) 6:2, 6:2, Laurą 
Duhl (Advantage Bielsko-Biała) 
i Natalią Łężniak (Olsza Kra-
ków) 6:1, 6:3 oraz Patrycją Nie-
wiadomską (Advantage) i Mag-
daleną Świerczyńską (DeSki 
Warszawa) 6:2, 6:4.  

W finale nie sprostały Wik-
torii Rutkowskiej (AZS Poznań) 
i Aleksandrze Wierzbowskiej 
(Dragon-Tennis Team-Pro Kra-
ków) 1:6, 6:2, 9:11.                      
(DM)

Julka ze srebrem

Julia Oczachowska i Dawid 
Wiśniewski (ITT Goplania 
Inowrocław) ze zmiennym 
szczęściem walczyli w klubie 
Centrum w Bydgoszczy w Ha-
lowych Mistrzostwach Polski 
Kobiet i Mężczyzn.  

Brąz Oli w deblu
Aleksandra Mitrzak (ITT Go-
plania Inowrocław) zdobyła 
w Sobocie brązowy medal Ha-
lowych Mistrzostw Polski Mło-
dzików (do lat 14) w tenisie.  

W singlu Ola nie miała szczęścia 
w losowaniu. Już w pierwszej 
rundzie przegrała z późniejszą 
triumfatorką zawodów - Oliwią 
Kuszel (Toruńska Akademia Te-
nisowa) 0:6, 2:6. 

W grze podwójnej Mitrzak 
i Maria Wojtaszczyk (KT Start 
Łódź) spisały się bardzo dobrze. 
Były rozstawione z numerem 
trzecim. Sięgnęły po brąz.  

Wygrały z Oliwią Dróżdż 
i Sarą Husar (obie UKS Beskidy 
Ustroń) 6:0, 6:4 oraz Julią Koło-
dziejską (SCK s.c. A.A. Kuleszo, 
Elite Sport Club Mierzyn) i Leną 
Rajcą (Cabańskie Centrum 
Sportu Chrzanów) 6:1, 6:3. 

W półfinale Ola i Marysia 
nie sprostały najwyżej rozsta-
wionym zawodniczkom - Anto-
ninie Czajce (AT Angelique Ker-
ber Puszczykowo)) i Amelii Pa-
szun (AZS Poznań) 1:6, 3:6. 

Złoto zdobyły Oliwia Ku-
szel (TAT Toruń) i Maja Pawel-
ska (KS Górnik Bytom).  
(DM)
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Dwaj ćwierćfinaliści
Sławomir Dudziak i Adam Mi-
chalski dotarli do ćwierćfina-
łów Otwartych Zimowych Mi-
strzostw Bydgoszczy 2021 
w tenisie. 

Zmagania rozegrano w ramach 
Polskiej Ligi Tenisa. Na drugim 
poziomie rozgrywkowym wal-
czyli zawodnicy, którzy nigdy 
nie byli notowani na listach Pol-
skiego Związaku Tenisowego 
oraz nie są trenerami bądź in-
struktorami. 

Dudziak debiutował 
w Bydgoszczy w ogólnopol-
skich rozgrywkach. Wygrał 
z Rafałem Kokarem (Koszalin) 
4:0, 4:0 (w PLT gra się sety 
do zdobycia czterech gemów), 
Mikołajem Pasternackim (Ka-
mień Krajeński) 4:0, 4:1 i Arka-
diuszem Biskupem (Gdańsk) 

4:0, 4:0. W ćwierćfinale prze-
grał z Michałem Mietłą 
(Grzybno) 2:4, 1:4.  

Michalski (ITT Goplania) 
pokonał Bartosza Zdrenkę (Po-
dróżna) 4:1, 4:0, Pawła Iz-
debskiego 4:3, 4:3 i Jakuba Za-
drużyńskiego (obaj Bydgoszcz) 
4:3, 4:2. W ćwierćfinale nie 
sprostał Michałowi Woźnia-
kowi (Brodnica Górna) 1:4, 3:4. 

W finale Mariusz Olk (Ko-
szalin) wygrał z Mietłą 4:1, 4:1. 

W krajowym rankingu PLT 
2021 Michalski zajmuje trzyna-
ste miejsce, a Dudziak jest 51. 

W klasyfikacji naszego wo-
jewództwa Michalski plasuje się 
na trzeciej pozycji.  

Dwie lokaty niżej jest Du-
dziak. W obydwu punktach 
prowadzi Mietła.    
(DM)                   
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