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W
dalszym ciągu 
w naszym regionie 
notowanych jest 
sporo zakażeń Co-
vid-19. Dlatego Po-
wiat Inowrocław-

ski nadal aktywnie uczestniczy 
w walce z pandemią. 

- Ochrona życia i zdrowia miesz-
kańców w okresie pandemii to dla nas 
najwyższy priorytet. Nie ma nic waż-
niejszego. Wciąż prowadzimy inten-
sywne działania, które mają za cel 
zwiększenie bezpieczeństwa - mówi 
starosta Wiesława Pawłowska, która 

do wielu jednostek samorządowych 
maseczki zawiozła osobiście. 

Mają one trafić do jak najwięk-
szej liczby mieszkańców z terenu po-
wiatu, przede wszystkim do osób 
z grupy ryzyka.  

Na każdego mieszkańca przypa-
dają cztery maseczki jednorazowe. 
Dystrybucją na administrowanych 
przez siebie terenach zajmują się już - 
w zależności od samorządu - prezy-
dent, burmistrzowie i wójtowie. 

Tymczasem od ponad tygodnia 
w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. 
dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 

działa Punkt Szczepień Masowych dla 
mieszkańców. 

- W związku ze spodziewanym 
zwiększeniem dostaw szczepionek 
przeciw Covid-19 dostarczanych do Pol-
ski, niezbędnym było poszerzenie po-
tencjału szczepień powszechnych - wy-
jaśnia starosta Wiesława Pawłowska, 
która była inicjatorką utworzenia 
Punktu Szczepień Masowych. 

We współpracy ze służbami woje-
wódzkimi, m.in. NFZ, punkt został zwe-
ryfikowany, zaakceptowany i dodany 
do listy Punktów Szczepień Masowych. 
Do wsparcia tego punktu Powiat Ino-
wrocławski oddelegował 10 osób kadry 
pomocniczej. Stanowią ją zaszczepieni 
już pracownicy Domów Pomocy Spo-
łecznej i Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, którzy pełnią głównie 
funkcje informacyjne. W punkcie znaj-
dującym się w powiatowej lecznicy jest 
aktualnie 6 miejsc szczepień. 

- W I kwartale roku w naszej lecz-
nicy pacjenci otrzymali 1800 dawek 
szczepionek przeciw COVID-19 i nie 
było żadnych większych komplikacji. 
To w dużej mierze zasługa naszych le-
karzy, dokonujących kwalifikacji 
do szczepień. Szczepienia aktualnie 

odbywają się u nas w 6 gabinetach 
i będą przebiegały jeszcze sprawniej. 
Szpital jest też dobrze oznakowany, 
a trafienie do odpowiedniego gabinetu 
ułatwiają pacjentom asystenci infor-
macyjno-wspomagający, których skie-

rowała do nas Pani Starosta – mówi 
lek. Mariusz Włodarczak, koordyna-
tor zespołu ds. organizacji szczepień 
przeciw Covid-19. 

Szczegóły dotyczące rejestracji 
na stronie 2.
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Ponad pół miliona maseczek  
jednorazowych rozdysponowała  
starosta do samorządów Powiatu  
Inowrocławskiego. Z jej inicjatywy 
w inowrocławskim szpitalu  
utworzono również Punkt Szczepień 
Masowych dla mieszkańców.
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Punkt Szczepień Masowych w szpitalu już działa. Tymczasem starosta 
Wiesława Pawłowska przekazała samorządom ponad 650 tysięcy maseczek. 
Spotkała się m.in. z wójtem Gminy Inowrocław Tadeuszem Kacprzakiem.

REKLAMA 0010110638

Lombard
Inowrocław  
ul. Dworcowa 2 

tel. 727 529 428
WYSOKIE CENY ZŁOTA POD ZASTAW

REKLAMA 0010111612

•  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 0010110669

hanna.szoszorowska@polskapress.pl

REKLAMA 0010111551

• WYWÓZ GRUZU    I ODPADÓW  BUDOWLANYCH
• KONTENERY OD 1 m3 - 36 m3, BIG BAGI
• WYWÓZ  NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
• USŁUGI HDS
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W Szpitalu Wielospecjalistycz-
nym im. dra Ludwika Błażka 
w Inowrocławiu działa 
od kilku dni Punkt Szczepień 
Masowych dla mieszkańców. 

Oto informacja dotycząca reje-
stracji oraz aktualny wykaz 
miejsc szczepień w powiato-
wym szpitalu: 

Rejestracja: Poradnia Me-
dycyny Pracy (niski parter przy-
chodni specjalistycznej), gabi-
net nr 06, tel. 52 3545938, 

Punkt nr 1: Poradnia pra-
cownicza (I piętro przychodni 
specjalistycznej), gabinety le-
karskie - 1024, 1027, punkt 
szczepień – 1025, 

Punkt nr 2: Poradnia aler-
gologiczno-pulmonologiczna  
(I piętro przychodni specjali-
stycznej), gabinet lekarski – 

1042, punkty szczepień - 1043, 
1044, 

Punkt nr 3: Nocna i świą-
teczna opieka zdrowotna  
(na niskim parterze wejście 
pod podjazdem dla ambulansów 
ratunkowych, pod Szpitalnym 
Oddziałem SOR), gabinet lekar-
ski - 0.07, punkt szczepień - 0.08, 

Punkt nr 4: Poradnia onko-
logiczna (parter lewego skrzydła 
budynku szpitala), gabinet lekar-
ski - 1.26, punkt szczepień – 1.27, 

Punkt nr 5: Poradnia der-
matologiczna (I piętro przy-
chodni specjalistycznej), gabi-
net lekarski - 1050, punkt szcze-
pień – 1048, 

Punkt nr 6: Poradnia Me-
dycyny Pracy (niski parter 
przychodni specjalistycznej), 
gabinet lekarski - 09, punkt 
szczepień – 08.

„W dniu, w którym zrozumiecie 
waszą samotność, odczujecie 
moje malarstwo” - tak o swojej 
twórczości mówi Witold Kacza-
nowski, autor kolejnego skarbu 
ze zbiorów Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu. 

Witold Kaczanowski urodził się 
w 1932 roku w Warszawie. Z racji 
zawodu ojca, który był wielolet-
nim dyrektorem Szpitala Psy-
chiatrycznego w Tworkach, jako 
dziecko sporo czasu spędzał 
za murami owego zakładu.  

Odcisnęło to trwały ślad 
na psychice artysty. Twórczość 
Kaczanowskiego porusza pro-
blem samotności i wyalienowa-
nia jednostki. 

Artysta studiował grafikę 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, gdzie pobierał na-
uki u Eugeniusza Arcta, Henryka 
Tomaszewskiego czy Wojciecha 
Fangora. Tworzył obrazy, rzeźby, 
plakaty, a także scenografie te-
atralne. 

Brał udział w wielu wysta-
wach indywidualnych i zbioro-
wych na całym świecie. Jest lau-
reatem prestiżowych nagród. 
Otrzymał odznakę Zasłużony dla 

Kultury Polskiej oraz przyznany 
przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Srebrny 
Medal Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis. Obecnie mieszka i two-
rzy w swoich pracowniach 
w Warszawie i Konstancinie. 

Prezentowany obraz olejny, 
który nie posiada tytułu, powstał 
w roku 1962, natomiast do Mu-
zeum im. Jana Kasprowicza tra-
fił w roku 1987, jako element 
spadku po Stanisławie Szenicu. 

Samo dzieło jest bardzo cie-
kawe pod względem interpreta-
cyjnym. Jednym z największych 
walorów sztuki współczesnej 
jest łatwość z jaką koreluje ona 

z odbiorcą. Każdy może odna-
leźć w niej cząstkę siebie, bądź 
echa własnych odczuć.  

Z naszego obrazu ewident-
nie wyziera smutek i wyobcowa-
nie. Usytuowana centralnie po-
stać jest odwrócona do widza 
plecami, co samo w sobie niesie 
już za sobą pewien przekaz.  

Otaczające ją przedmioty 
reprezentują świat, z którym jed-
nostka nie nawiązuje relacji. Za-
chęcamy Państwa także do pod-
jęcia własnej jego interpretacji. 
Obraz już wkrótce zostanie za-
prezentowany publicznie pod-
czas zbliżającej się nowej wy-
stawy czasowej.

Wszystkie odcienie 
samotności
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Gdzie na szczepienia?
HUMANISTKA Z KASPRA 

Monika Trembacz, uczennica 
klasy II h o profilu biologiczno-
chemicznym I LO w Inowrocła-

wiu uzyskała tytuł finalistki 
Olimpiady Literatury i Języka 
Polskiego. Zawody centralne 

przeprowadzono zdalnie 
w dniach 15-17 kwietnia. Organi-

zatorem zmagań  był Komitet 
Główny przy Instytucie Badań 
Literackich PAN. Zakres tema-

tyczny olimpiady, to szeroko po-
jęta wiedza z dziedziny historii 
i teorii literatury, językoznaw-

stwa oraz wiedzy o teatrze. Mo-
nika zapewniła sobie 100% 

na maturze z języka polskiego 
na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym oraz wolny 

wstęp na wiele czołowych pol-
skich uczelni humanistycznych. 
Opiekunką naukową uczennicy 

jest Elżbieta Piniewska. 
SUKCES ADAMA 

Sukcesem zakończył się udział 
ucznia II LO w Inowrocławiu 

w finale Olimpiady Historycznej. 
Adam Szydzik z klasy 2d spo-

łeczno-prawnej ukończył zma-
gania olimpijskie z tytułem lau-
reata dziesiątego miejsca. Jest to 
najlepszy wynik ucznia Konopy 
w historii tej olimpiady. Adam 

został zwolniony z matury z hi-
storii z maksymalnym wynikiem 
100 %.  Uzyskał zwolnienie dwa 
lata przed maturą. W Olimpia-

dzie Historycznej startowało po-
nad 3 tysiące licealistów. Opieku-
nem zdolnego ucznia jest Walde-

mar Wąśniewski.
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Pracownia Rezonansu Magne-
tycznego, mieszcząca się na ni-
skim parterze budynku powia-
towego szpitala w Inowrocła-
wiu, udziela świadczeń sześć 
dni w tygodniu (od ponie-
działku do soboty z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych 
od pracy) w godzinach 7-22. 

Pracownia oferuje wykonywanie 
badań w bardzo krótkim czasie 
ich realizacji wraz z możliwością 
uzyskania opisu badań w termi-
nie do trzech dni. Pracownia Re-
zonansu Magnetycznego wyko-
nuje badania z użyciem środka 

kontrastowego, jak i bez takiego 
środka. Rejestracja czynna jest 
od poniedziałku do czwartku 
w godz. 7.30-16.30 - tel.  
52 3545637 lub osobiście w Zakła-
dzie Diagnostyki Obrazowej.

Badania sześć dni w tygodniu
W powiatowym szpitalu w Ino-
wrocławiu nastąpiło uroczyste 
przekazanie dokumentu po-
twierdzającego przekazanie   
20 tys. zł  dla Szpitala od Gminy 
Gniewkowo, którą reprezento-
wał burmistrz Adam Straszyński. 

Dotacja zostanie przeznaczona 
na zakup rejestratorów holte-
rowskich do systemu Cardin-
Scan zwanych rejestratorami 
dla Oddziału Kardiologicz-
nego, Oddziału Intensywnego 
Nadzoru Kardiologicznego, 
Pracowni Hemodynamiki.FO
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Dotacja od gminy Gniewkowo

Kacper i Nikodem, uczniowie 
siódmej klasy Niepublicznej 
Szkoły Podstawowaej Ja-
giellonka w Inowrocławiu, w ra-
mach swojego hobby, podjęli się 
odwzorowania dworca PKP 
w Inowrocławiu, w popularnej 
grze kreatywnej Minecraft. 

Chłopcy to niesamowici pasjo-
naci pociągów i autobusów. 

- Gry komputerowe nie 
zawsze muszą być tylko bez-
produktywną rozrywką. Mogą 
mieć też charakter edukacyjny 
oraz kształtować postawę lo-
kalnego patriotyzmu - podkre-

śla Krzysztof Kosiński, na-
uczyciel z NSP Jagiellonka 
w Inowrocławiu. - Kacper i Ni-
kodem połączyli swoje pasje, 
z których powstał ten projekt. 

Gratulujemy twórcom i ży-
czymy dalszej dobrej zabawy 
połączonej z pobudzaniem 
kreatywności oraz przyjemno-
ścią tworzenia w oparciu o grę.
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Dworzec PKP w Minecrafcie
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REKLAMA 0010114200

Serdecznie zapraszamy!

Tel. 574 277 688

Szybka 
pożyczka
od 400 zł do 1.300 zł 
w domu klienta
Akceptacja wszystkich źródeł  
dochodu - zasiłek, renta itp. 
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Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
w Inowrocławiu

To szkoła z  70-letnią 
tradycją. Ze względu na 
dominację kierunków me-
chanicznych nazywana jest 
potocznie „Mechanem”. 
Oto kierunki kształcenia:
• Technik mechanik na 

podbudowie kwalifika-
cji operator obrabiarek 
skrawających (CNC) - 
specjaliści technolodzy są 
fachowcami w obróbce 
skrawaniem (np. toczenie, 
frezowanie), w obróbce 
plastycznej (np. kucie, 
tłoczenie), w obróbce 
cieplnej (np. hartowanie) 
lub w spawalnictwie.

• Technik elektryk - fa-
chowiec zorientowany 
w elektronice, automaty-
ce, informatyce, mechani-
ce itp. 

• Technik mechatronik - 
nabędzie umiejętności 
z dziedziny inżynierii 
stanowiącej połączenie 
mechaniki, elektryki, 
automatyki, robotyki 
i technik komputerowych.

• Technik pojazdów samo-
chodowych - uczniowie 
stają się specjalistami 
z dziedziny naprawy 
i eksploatacji pojazdów 
samochodowych, a także 
diagnostyki samochodo-
wej.  

• Technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej - jest obecnie za-
trudniony niemal w każ-
dej agencji reklamowej, 
we wszystkich firmach 
wydawniczych oraz dru-
karniach cyfrowych. 

• Elektryk - monter maszyn, 
urządzeń, instalacji, sieci 
elektrycznych.

• Elektromechanik pojaz-
dów samochodowych 
- może podjąć pracę 
w zakładach naprawy po-
jazdów samochodowych, 
stacjach obsługi i kontroli 
pojazdów samochodo-
wych, zakładach produkcji 
samochodów i części 
zamiennych itd.

• Mechanik pojazdów 
samochodowych - ucznio-

wie stają się specjalistami 
z dziedziny, naprawy 
i eksploatacji pojazdów 
samochodowych, a także 
diagnostyki samochodo-
wej.

• Operator obrabiarek 
skrawających - obsługuje 
i nadzoruje uniwersalne, 
półautomatyczne i auto-
matyczne obrabiarki skra-
wające, takie jak: tokarki, 
frezarki, wytaczarki, szli-
fierki, w tym obrabiarki 
sterowane numerycznie.

KONTAKT:
tel. 52 357 60 91
e-mail: zspnr3_inowroclaw
@poczta.fm
strona: 
www.zspnr3inowroclaw.pl

Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego 
w Kruszwicy

To szkoła z ogromną tra-
dycją, starająca się zawsze 
utrzymywać wysoki po-
ziom kształcenia oraz stwa-
rzać przyjazną wszystkim 
uczniom atmosferę.

Technikum skutecznie 
kształci młodzież w wielu 
zawodach i jednocześnie 
przygotowuje do egzaminu 
zawodowego oraz matu-
ralnego. Szkoła branżowa 
przygotowuje uczniów do 
bycia fachowcem w wybra-
nym przez siebie zawodzie.

Uczniom wiążącym swoją 
przyszłość ze służbami mun-
durowymi, stwarzamy możli-
wość przygotowania wojsko-
wego podczas zajęć dodatko-
wych tj. podstawy musztry, 
zajęć strażackich, strzelec-
kich oraz samoobrony.

Szkoła dysponuje nowo-
czesną i stale modernizowa-
ną bazą dydaktyczną - są niej 
wygodne i wyposażone pra-
cownie przedmiotowe oraz 
zawodowe, 4 nowoczesne 
pracownie informatyczne 
z dostępem do internetu i ta-
blicami multimedialnymi.

Oferta kształcenia 
na rok szkolny 2021/2022

Technikum: 
• technik fotografii i multi-

mediów,

• technik handlowiec,
• technik logistyk,
• technik informatyk,
• technik żywienia i usług 

gastronomicznych.

Liceum Ogólnokształcące - 
Mundurowe  

Szkoła Branżowa 
I Stopnia:
• mechanik pojazdów samo-

chodowych,

• kierowca - mechanik,
• fryzjer,
• piekarz,
• cukiernik,
• lakiernik,
• fotograf.

KONTAKT:
tel. 52 351 60 85
e-mail: 
zspkruszwica@wp.pl
strona: 
www.zspkruszwica.pl
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Rozstrzygnięty został 
otwarty konkurs ofert 
na realizację tegorocz-
nych zadań Powiatu 
Inowrocławskiego 
wykonywanych przez 
organizacje pozarządo-
we. Rozdysponowano 
łącznie kwotę blisko 
100 tys. zł.

W  odpowiedzi na ogłoszo-
ny przez Zarząd Powiatu 
Inowrocławskiego kon-
kurs  wpłynęło łącznie 57 
ofert. Komisja konkursowa 
zaopiniowała pozytywnie 
54 oferty organizacji poza-
rządowych.

- Zakres zadań, na który 
powiat przyznał dofinan-
sowanie tak wielu klubom 
i  stowarzyszeniom, jest 
szeroki. Wszystkie zgłoszo-
ne oferty to cenne i  cieka-
we pomysły, adresowane 

do naszych mieszkańców 
zarówno tych najmłod-
szych, jak i  starszych. Cie-
szę się, że w  powiecie są 
ambitne stowarzyszenia 
i kluby, które prężnie dzia-
łają i aktywizują innych do 
aktywnego sposobu spę-
dzania wolnego czasu. Za-
chęcam mieszkańców do 
korzystania z  tych propo-
zycji – mówi starosta Wie-
sława Pawłowska.

Największą kwotę, bo 
79 tys. zł przyznano na 
wspieranie i  upowszech-
nianie kultury fizycznej. 
Wsparto aż 43 projekty klu-
bów i  stowarzyszeń. Doty-
czyły np. organizacji rajdu 
samochodowego, regat 
żeglarskich, turniejów pił-
karskich i  koszykarskich, 
zakupu sprzętu sportowe-
go, szkolenia dzieci i  mło-
dzieży.

W zakresie kultury, sztu-
ki, ochrony dóbr kultury 

i  dziedzictwa narodowe-
go udzielono wsparcia 
w  łącznej kwocie 7 tys. 
zł dla 9 projektów doty-
czących m.in. organizacji 
festiwalu pieśni ludowych, 
imprez kulturalnych i  za-
dań mających na celu pod-
trzymanie tradycji narodo-
wej.

Taką samą kwotę przy-
znano również na zadania 
upowszechniania tury-
styki i  krajoznawstwa, 
dzięki czemu dofinanso-
wano oferty 4 podmio-
tów, co umożliwi m.in. 
organizację marszu na 
orientację czy rajdu rowe-
rowego.

Natomiast w  zakresie or-
ganizowania i  prowadzenia 
promocji rozwoju gospodar-
czego i społecznego Powia-
tu rozdysponowano kwotę 5 
tys. zł na zadanie „Ratowa-
nie życia i mienia w powie-
cie”.

Wsparcie dla pozarządówek
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gmina inowrocław www.gminainowroclaw.eu

W poniedziałek, 
 19 kwietnia, w 78. rocz-
nicę wybuchu powstania 
w getcie warszawskim – 
największego zbrojnego 
zrywu Żydów podczas 
II wojny światowej – 
w godzinach przedpo-
łudniowych na placu 
przed Gminną Biblioteką 
Publiczną w Jaksicach 
można było obejrzeć wy-
stawę upamiętniającą wy-
darzenia z 1943 r., zaś we 
wnętrzach biblioteki, na 
każdego odwiedzającego, 
czekały symboliczne żółte 
żonkile będące symbolem 
zbiorowej pamięci.

W  tym roku pracownicy 
gminnej książnicy, w  odpo-
wiedzi na akcję „Żonkile” 
Muzeum Żydów Polskich 
POLIN, na znak solidarności 
i  upamiętnienia daty wy-

buchu powstania, przypięli 
(oczywiście w  reżimie sani-
tarnym) żółte żonkile rów-
nież pracownikom Urzędu 
Gminy Inowrocław, a  także 
odwiedzili Przedszkole Sa-

morządowe Gminy Inowro-
cław „Akademia Przedszkola-
ka” w  Jaksicach oraz Szkołę 
Podstawową w Jaksicach.

Inne związane z  akcją 
wydarzenia to m.in. udo-

stępnienie przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną linku 
do premierowych filmów: 
„Będę pisać” i  „Muranów 
– Dzielnica Północna” zre-
alizowanych przez Muzeum 

Historii Żydów Polskich PO-
LIN. Nijako na deser na fa-
cebookowym fanpage’u Bi-
blioteki zaprezentowane 
zostały zdjęcia z  tegorocz-
nego wręczania żonkili.

Magdalena dąbrowska

W okresie zimowym, 
w związku z obostrzenia-
mi pandemii, z inicjatywy 
Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w To-
runiu, realizowane było 
wsparcie nieodpłatnego 
dostarczania posiłków 
w formie obiadów dla po-
trzebujących mieszkań-
ców Gminy Inowrocław 
i Miasta Inowrocławia.

Pan Adam Szponka – Dy-
rektor ROPS w Toruniu po-
dziękował Centrum Integra-
cji Społecznej w Łojewie za 

obsługę tego zlecenia. Usłu-
ga cateringowa spotkała się 
z  bardzo pozytywnym od-
biorem zarówno wśród jej 
bezpośrednich odbiorców, 
jak i w lokalnej społeczno-
ści.

ROPS zachęca władze 
samorządowe do kontynu-

owania współpracy z  pod-
miotami ekonomii spo-
łecznej, jako realizatorami 
i  dostawcami usług spo-
łecznych na rzecz mieszkań-
ców, w  celu podejmowania 
świadomych wyborów za-
kupowych oraz jako na-
rzędzie rozwoju lokalnego 
i włączenia społecznego.

Gmina Inowrocław to 
samorząd, który aktywnie 
wspiera swoich mieszkań-
ców poprzez działania po-
dejmowane przez podmioty 
ekonomii społecznej. Duża 
część naszych mieszkańców 
bezpośrednio doświadcza 
wsparcia ze strony Centrum 
Integracji Społecznej w Ło-
jewie czy też Spółdzielni So-
cjalnej WIGOR.

„Połączyła nas pamięć”

CIS w Łojewie aktywnie
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Trwają intensywne prace 
przy modernizacji zaple-
cza sportowego Ludowe-
go Klubu Sportowego „Or-
łowianka” Orłowo. Prace 
polegają na zagospoda-
rowaniu terenu i budowie 
obiektu dla miejscowego 
klubu.

Na miejscu wyburzonego 
w  połowie ubiegłego roku 
dotychczasowego kontene-
ra dla sportowców, powstaje 
nowoczesny, w  pełni funk-
cjonalny obiekt sportowy 
o  powierzchni 148 m2. 
W nowym budynku do dys-
pozycji klubu sportowego 
z  Orłowa będą - pokój klu-
bowy, trzy odrębne szatnie 
(z  których korzystać będą 

mogli gospodarze, drużyny 
przyjezdne oraz sędziowie), 
dwie toalety oraz pomiesz-
czenia techniczne i  ma-
gazynowe. Warto dodać,  
iż dostęp do obiektu dosto-
sowany będzie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Oprócz budowy obiektu 
klubowego, w  ramach in-
westycji zagospodarowany 

zostanie teren wokół miej-
sca trwania prac.

Koszt wykonania inwestycji 
wyniesie ok. 650.000,00 zł.

Przewidziany termin za-
kończenia budowy przypa-
da na koniec lipca br., jed-
nak proces zaawansowania 
robót daje duże nadzieje 
na wcześniejsze oddanie 
obiektu do użytkowania.

1  kwietnia 2021  r. Zarząd 
Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego, przyjął 
listę operacji zawierającą 
informację o kolejności 
przysługiwania pomocy 
dla operacji typu „Kształ-
towanie przestrzeni 
publicznej”, w ramach 
działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, ob-
jętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Wśród projektów wybra-
nych do dofinansowania 
ze środków unijnych został 
uwzględniony projekt zgło-
szony przez Gminę Inowro-
cław, dotyczący realizacji 
zadania pn. Budowa boiska 
wielofunkcyjnego wraz 
z  placem zabaw i  siłownią 
zewnętrzną w miejscowości 
Kłopot, gm. Inowrocław.

Projekt zakłada wykonanie 
boiska wielofunkcyjnego do 
piłki nożnej i  koszykówki, 
o  nawierzchni poliuretano-
wej o wymiarach 44 x 22 m, 
wraz z  pełną infrastrukturą 
towarzyszącą w  postaci pił-

kochwytów, siedzisk plasti-
kowych, bramek piłkarskich 
i  koszy do koszykówki. Wy-
konane zostaną również ele-
menty placu zabaw (służące 
dzieciom w  różnym wieku, 
które zamontowane zostaną 
na bezpiecznej nawierzch-
ni wykonanej z  poliureta-
nu) i  siłowni zewnętrznej. 
W  projekcie znalazło się też 
miejsce na wykonanie traw-
ników oraz nasadzenie krze-
wów iglastych.

Łączny koszt opera-
cji: 809.582,79 zł. Kwota 
pomocy ze środków UE: 
500.000,00 zł.

orłowianka po nowemu

Budowa boiska w Kłopocie dofinansowana
fo
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www.inowroclaw.pl  MIASTO INOWROCŁAW

Już po raz kolejny Inowrocław jest uczestnikiem 
projektu „Rowerowa Stolica Polski”, ale tym razem 
pod oficjalną nazwą „Aktywne Miasta”. 
Od 1 czerwca każdy inowrocławianin będzie mógł 
kręcić kilometry, biorąc udział w rywalizacji o miano 
najbardziej rowerowego miasta w Polsce. 

Ruch na świeżym powie-
trzu przyda się każdemu. 
Z  myślą o  swoich miesz-
kańcach i  ich zdrowiu po-
wstał pomysł zgłoszenia 
Inowrocławia do projektu 
„Aktywne Miasta”. Jest to 
projekt rekreacyjno-spor-
towy, dedykowany osobom 
spędzającym czas na świe-
żym powietrzu, szczególnie 
na rowerze.

Dzięki specjalnie dedyko-
wanej aplikacji sportowej 
o  tej samej nazwie, można 
zdobywać punkty dla swo-
jego miasta, jednocześnie 
spalając kalorie, prowadząc 
zdrowy tryb życia i  dobrze 
się bawiąc.

Aktualnie trwają treningi, 
w  których aplikację mobil-
ną „Aktywne Miasta” moż-
na wypróbować na wybra-
nej dyscyplinie sportowej. 
Od 1 czerwca - wsiadając na 
rower i  korzystając z  apli-
kacji, będzie można zdoby-
wać punkty dla Inowrocła-
wia. Jak to zrobić? Zasady 
są proste! Wystarczy pobrać 
aplikację na swój smartfon, 
wybrać Miasto Inowrocław 
i  korzystać z  przygotowa-
nych opcji, m.in.: rywali-
zować, stawiać sobie cele 
i  dystanse, zgarniać zniżki 
i nagrody od partnerów ak-
cji.

Aplikacja dostosowana 
jest nie tylko dla biegaczy, 
kolarzy, hulajnogowców, 
spacerowiczów, ale przede 
wszystkim dla rowerzystów. 

Miasto, które wykręci naj-
więcej kilometrów otrzyma 
nagrodę i tytuł „Rowerowej 
Stolicy Polski”.

Rywalizacja będzie trwa-
ła od 1 czerwca aż do końca 
miesiąca, a  tymczasem za-
chęcamy do pobrania apli-
kacji „Aktywne Miasta” na 
swój telefon i  przetestowa-
nia jej na dostępnych tre-
ningach.

Jeśli nie wiecie, jakie dro-
gi rowerowe wybrać, mo-
żecie skorzystać z  inowro-
cławskich tras rowerowych 
sugerowanych w  aplikacji. 
Na bieżąco wprowadzane 
są nowe trasy o  zróżnico-
wanej długości,   a wszyst-
ko to ma na celu przygo-
tować formę uczestników 
do czerwcowej rywalizacji 
o  Puchar Rowerowej Stoli-
cy Polski.

Jeśli czujecie, że czas naj-
wyższy wyjść z  domu… 
Jeśli czujecie, że przyszedł 
czas na prawdziwy ruch 
na świeżym powietrzu… 
Jeśli jesteście miłośnika-
mi roweru - ten projekt 
jest dla WAS! Kręćmy ra-
zem dla INOWROCŁAWIA! 
Szczegoły projektu oraz link 
do pobrania aplikacji znaj-
duje się na: www.aktywne.
miasta.pl.

Organizatorami lokalnymi 
projektu są: Miasto Inowro-
cław, Informacja Turystycz-
no-Kulturalna w Inowrocła-
wiu i  Kujawskie Centrum 
Kultury.

Ulica Prezydenta Gabriela 
Narutowicza zostanie 
przebudowana. Po zakoń-
czeniu prac pojawi się na 
niej m.in. ścieżka rowero-
wa oraz miejsca postojo-
we dla samochodów.

- Dzięki dofinansowaniu 
z  zewnątrz, możemy prze-
prowadzić długo wyczeki-
wany przez mieszkańców 
tej ulicy remont. Zaplano-
waliśmy nowe miejsca par-
kingowe, co było jednym 
z  problemów, zgłaszanych 
mi przez radną Ewę Kemp-
ską oraz mieszkańców. Wy-
budujemy również kolejny 
odcinek ścieżki rowerowej. 
Z pewnością będzie to pięk-
ne miejsce do spacerów – 
mówi prezydent Ryszard 
Brejza.

Na odcinku mierzącym po-
nad 600 m, po dwóch stro-
nach ulicy zostanie położona 
nowa nawierzchnia chodnika 
z  kostki betonowej. Po pra-
wej stronie ulicy (strona, przy 
której znajduje się budynek 
III LO) zostanie wybudowana 
ścieżka rowerowa o długości 
310 m, na pozostałej części 
chodnika będzie dopuszczo-
ny ruch rowerowy. 

Ponadto po obu stronach 
ulicy zostaną wybudowa-
ne 23 miejsca parkingowe, 
w  tym jedno dla osoby 
niepełnosprawnej. Wyko-
nawca inwestycji zagospo-
daruje zieleńce i  będzie 
zobowiązany do dbania 
o  nowe trawniki przez rok, 
a o drzewa i krzewy przez 
kolejne trzy lata. Inwestycja 
zostanie zrealizowana dzię-
ki pozyskanemu dofinanso-
waniu z Unii Europejskiej. 

Prezydent Ryszard 
Brejza po raz czterna-
sty przyznał stypendia 
artystyczne. W tym roku 
dofinansowanie, o łącznej 
wartości 12 tys. zł, pozwo-
li zrealizować trzy różne 
przedsięwzięcia. 

Maciej Jung otrzyma 5 tys. 
zł na realizację projektu 
w  systemie rozszerzonej 
rzeczywistości. To połącze-
nie świata realnego z  ge-
nerowanym komputerowo. 
W  wirtualnym spacerze zo-
stanie zaprezentowanych 10 
wyjątkowych miejsc, o  naj-
większych walorach kul-
turowych i  turystycznych, 
w przestrzeni Inowrocławia. 

4 tys. zł, które otrzyma 
Maciej Meller (znany z  ze-
społu Riverside) pomogą 
w zarejestrowaniu nowych, 
akustycznych aranżacji 
utworów z  solowego albu-
mu „Zenith”.  Płyta zosta-
ła bardzo dobrze przyjęta 
przez słuchaczy i recenzen-
tów, zajmując czołowe miej-

sce w  muzycznych podsu-
mowaniach rocznych.

W  ramach stypendiów 
artystycznych, wydana zo-
stanie książka „Historia 
Kujawskiego Futbolu tom 
I  1910-1939”, nad którą pra-
cuje Jarosław Hejenkowski. 
Będzie to opis historii lo-
kalnych drużyn sportowych 
w  okresie międzywojen-
nym. Ukazanie się publika-
cji, dzięki dofinasowaniu 
w wysokości 3 tys. zł, będzie 
korespondować ze 100-le-
ciem Goplanii Inowrocław. 

- Tym razem dofinanso-
wanie pozwoli zrealizować 
trzy zupełnie różne projekty. 
Łączy je to, że każdy z nich 
pielęgnuje i upowszechnia 
lokalny patriotyzm, historię 
i jest dobrą promocją Ino-
wrocławia. Cieszę się rów-
nież, że nasze miasto jest in-
spiracją także dla osób, które 
tutaj nie mieszkają - mówi 
prezydent Ryszard Brejza.

Stypendia przyznawane 
są przez Prezydenta Miasta 
Inowrocławia od 2008 roku. 
Otrzymują je osoby zajmują-
ce się twórczością artystycz-
ną, opieką nad zabytkami 
i  upowszechnieniem kultu-
ry na rzecz Miasta Inowro-
cławia. Przypomnijmy, że 
w  ubiegłym roku wsparcie 
otrzymali: Michał Gęsikowski 
na wydanie solowego albu-
mu, Tomasz Kuczma na wy-
danie drugiej płyty z kompo-
zycjami zespołu Stara Szkoła 
oraz Krzysztof Szajda na za-
rejestrowanie materiału mu-
zycznego zespołu Error The-
ory na płytę długogrającą.

Miasto przebuduje ul. Narutowicza 

Kręćmy razem dla INOWROCŁAWIA! Znamy tegorocznych stypendystów
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Na zdjęciu Maciej Meller
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GMINA JANIKOWO www.janikowo.com.pl

W związku 
z obchodzonym 
22 kwietnia Światowym 
Dniem Ziemi, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury 
w Janikowie zorganizował 
konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży 
z terenu miasta i gminy 
Janikowo. 

Dzień Ziemi jest to świę-
to obchodzone na całym 
świecie. Jak co roku wiele 
organizacji, stowarzyszeń, 
ośrodków kultury organizu-
je obchody związane z tym 
świętem. 

Naszym tegorocznym 
motywem był ekokonkurs 
na najciekawszy samolot, 
helikopter, rakietę, kosmo-
nautę, planetę, itp. - czyli 
zrobienie coś z  niczego. 

Wszystko to było powią-
zane także z  Międzynaro-
dowym Dniem Lotnictwa 
i  Kosmonautyki.   Dzie-
ciaki wykazały się dużym 
zaangażowaniem, pomy-
słowością, kreatywnością 
i  dostarczyły nam 22 prze-
piękne prace. Dlatego z  tej 
okazji wszystkim uczestni-
kom należą się upominki.   
Wręczenie nagród odbędzie 
się  w piątek.

Światowy Dzień Ziemi
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www.pakosc.pl  GMINA PAKOŚĆ

7 kwietnia br. nastąpił 
odbiór techniczny reali-
zacji zadania pod nazwą 
„Zagospodarowanie zde-
gradowanej przestrzeni 
wiejskiej w Dziarnowie”, 
polegającego na przebu-
dowie boiska sportowego 
oraz budowie zaplecza 
socjalno-sportowego 
wraz z towarzyszącą in-
frastrukturą techniczną.

Oddane do użytku boisko 
ma formę boiska wielo-
funkcyjnego do piłki nożnej 
o  powierzchni 1860,00 m2, 
z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy, które służyć będzie 
również do innych aktyw-
ności — aerobik, bieganie, 
ćwiczenia wzmacniające. 
Ponadto, przy boisku po-
wstała ścieżka wraz z urzą-
dzeniami rekreacji i  sportu 
oraz altaną biesiadną.

W  odbiorze uczestni-
czyli: zastępca burmistrza 
Szymon Łepski, sekretarz 
gminy Joanna Zemełka, 
pełnomocnik ds. rozwoju 

obszarów wiejskich Ma-
rek Nieznalski, inspektor 
nadzoru budowlanego 
Krzysztof Szymański, kie-
rownik robót Andrzej Eber-
towski oraz projektant Wło-
dzimierz Łochocki.

Zadanie zrealizowane 
w  ramach Działania 7.1 
Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność, Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020.

W trosce o poprawę 
bezpieczeństwa dzieci 
uczęszczających 
 do przedszkola, rodziców 
i nauczycieli, z inicjaty-
wy burmistrza Pakości 
Zygmunta Gronia, wzdłuż 
Przedszkola Miejskiego 
w Pakości w kierunku 
Parku Kulturowego za-
montowano 6 sztuk lamp 
parkowych.

- W roku ubiegłym zabiega-
łem, aby przy Przedszkolu 
Miejskim powstał chodnik. 
W tym roku zleciłem mon-
taż oświetlenia, bo bez-
pieczna droga to nie tylko 
sama droga, ale droga do-
brze oświetlona. A  wszyst-
ko to z  myślą o  naj-
młodszych – powiedział 
burmistrz Zygmunt Groń.

Koszt zadania 31.961,55 zł, 
wykonawca: Piotr Szczepa-
niak Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe ELEKPIS.

Boisko w Dziarnowie odebraneBezpieczniej 
przy Przedszkolu 
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www.zlotnikikujawskie.pl  gmina złotniki kujawskie

Małgorzata StarSzak-Lach

9 kwietnia 2021 r.  
w Przedszkolu Publicz-
nym „Kujawiaczek” 
w Złotnikach Kujawskich 
odbył się III Powiatowy 
Konkurs Recytatorski 
w gwarze kujawskiej 
„Zwiesnom godomy po 
kujowsku”, poświęcony 
twórczości Jana Brze-
chwy. 

Konkurs adresowany był do 
dzieci w wieku przedszkol-
nym od 3 do 6 lat. Honoro-
wy Patronat nad konkursem 
przejęła Wiesława Pawłow-
ska, Starosta Powiatu Ino-
wrocławskiego. 

Istotą wydarzenia była 
pamięć o  tradycjach na-
szych przodków i  gwarze 
kujawskiej, jaką się posłu-
giwali. Za pośrednictwem 
poezji dla dzieci przełożonej 
na gwarę kujawską chcieli-
śmy zainspirować najmłod-
sze pokolenie do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze. 

Z  powodu obostrzeń 
związanych z  pandemią 
Covid-19, nie mogliśmy 
spotkać się z  uczestni-
kami konkursu na żywo, 
dlatego przesłuchane zo-
stały nagrania z  występa-
mi 21 dzieci nadesłane z  8 
Przedszkoli  i  Oddziałów 
Przedszkolnych z  powiatu 
inowrocławskiego, które 
podzielono na dwie kate-
gorie: dzieci młodsze  3- 
i  4-letnie oraz dzieci star-
sze 5- i 6-letnie. 

Prezentacje uczestników 
oceniało jury w składzie: 

•	pani Małgorzata Wojcie-
chowska – przewodni-
cząca jury,  założycielka 
grup teatralnych „Mała 
Akcja” oraz „Akcja”, 
w  Młodzieżowym Domu 
Kultury im. Janusza Kor-
czaka   w  Inowrocławiu, 
pan Marcin Woźniak – dy-
rektor Muzeum im. Jana 
Kasprowicza w  Inowro-
cławiu; 

•	pan Marek Rosa – czło-
nek Zespołu śpiewaczego 
„Złotniczanki”, który kul-
tywuje tradycje i  pieśni 
kujawskie; pan Grzegorz 
Weber – Przewodniczący 
Rady Gminy Złotniki Ku-
jawskie oraz miłośnik hi-
storii gminy i powiatu. 
Po burzliwych naradach, 

jury wytypowało laureatów 
konkursu w obu kategoriach 
oraz przyznało wyróżnienia. 
Przyznano również  nagro-
dy specjalnie  ufundowane 
przez Wójta Gminy Złotniki 
Kujawskie,  Przewodniczące-
go Rady Gminy Złotniki Ku-
jawskie oraz Dyrektora Mu-

zeum im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu.

 Oficjalne ogłoszenie wy-
ników konkursu oraz wrę-
czenie nagród  i dyplomów 
odbędzie się 26 kwietnia 
2021 roku. Warto tutaj nad-
mienić, że fundatorem 
nagród dla laureatów kon-
kursu jest pani Wiesława 
Pawłowska, Starosta Powia-
tu Inowrocławskiego.

Dyrektor Przedszkola Pu-
blicznego „Kujawiaczek” 

w Złotnikach Kujawskich ser-
decznie dziękuje  wszystkim 
fundatorom nagród, a  szcze-
gólnie Radzie Gminy Złotniki 
Kujawskie, Radnym powia-
towym: Feliksowi Kryszako-
wi i  Jackowi Rosie,  Wydzia-
łowi Oświaty w  Złotnikach 
Kujawskich i  firmie Rystor 
sp. z  o.o. z  Osielska.  Dzięki 
Państwa  wsparciu wszyscy  
uczestnicy konkursu oprócz 
dyplomów otrzymają również 
nagrody rzeczowe.

III Powiatowy Konkurs Recytatorski w gwarze kujawskiej  
„ZWIESNOM GODOMY PO KUJOWSKU”
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REKLAMA 0010120192

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Złotniki Kujawskie

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ 

W RUCEWIE.

Położenie nieruchomości: Rucewo
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: BY1I/00035169/0
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka nr 79/31
Powierzchnia działki: 0,1861 ha
Opis nieruchomości: działka niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie jest 
objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotniki Kujawskie 
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Złotniki Kujawskie nr XXIV/162/2012 z dnia 22 
listopada 2012 r. działka ewidencyjna nr 79/31 położona jest w strefi e funkcjonalnej D 
rolniczo-osadniczej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 52.480,00 zł, wysokość wadium: 5.200,00 zł.
Z uwagi na nieznany cel przeznaczenia zakupu działki, do sprzedaży zostanie doliczony 
odpowiedni podatek VAT, wynikający z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna od obciążeń.
Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Rucewie odbędzie się w dniu 27 maja 
2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 6 pokój nr 24.
Wadium należy wpłacić do 20 maja 2021 r.
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.

REKLAMA 0010118122

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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 poniedziałek, 26 kwietnia

05.15  Przysięga (396) - serial
06.05  Elif (964) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Okiem wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (96) - serial
09.40  Komisarz Alex (57) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (304) - serial
11.25  Kasta (134) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.50  Szpiedzy wśród zwierząt 
14.00  Elif (965) - serial
14.45  Policzmy się dla Polski - info
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! (923) - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (397) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3797) - serial
18.20  Kasta (111) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (925) - info
20.30  Leśniczówka (381) - serial
21.00  Teatr Telewizji - teatr, Polska 

2021, reż. Krzysztof Rekowski
22.40  Babuszki z Czarnobyla 

- dokument
23.45  Warto rozmawiać 
00.45  Twój na zawsze 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Allen Coulter

02.45  Niesforny szwagier - film 
fabularny, USA 2016, reż. Matt 
Villines, Osmany Rodriguez

04.25  Roman Kłosowski - komik 
z łezką - dokument

04.55  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (80) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (650) - serial
06.20  Jest u nas - dokument
06.50  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (130) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2433) - serial
12.30  Koło fortuny (741) - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (99) - serial
14.05  Va banque (240) - rozrywka
14.35  Na sygnale (277) - serial
15.05  Górscy ratownicy (53) - serial
15.50  Zainwestuj w marzenia 

- program edukacyjny
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (25) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (100) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2433) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2434) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1585) - serial
21.40  Miłość i medycyna (1) - serial
22.35  The Good Doctor (32) - serial
23.30  Nigdy cię tu nie było 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/Francja/USA 2017, 
reż. Lynne Ramsay, wyk. 
Joaquin Phoenix, Jekaterina 
Samsonow, John Doman

01.10  Warto kochać (55) - serial
02.05  Młodość 

- film fabularny, Włochy/
Francja/Szwajcaria/Wielka 
Brytania 2015, reż. Paolo Sor-
rentino, wyk. Michael Caine, 
Harvey Keitel, Rachel Weisz

04.15  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (176) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (177) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (117) - serial
10.40  Dlaczego ja? (444) - serial
11.40  Gliniarze (437) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1031) - serial
14.40  Dlaczego ja? (1077) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (553) - serial
17.00  Gliniarze (562) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3221) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Niezniszczalni 3 

- film fabularny, USA/Bułgaria/
Francja/Niemcy 2014, 
reż. Patrick Hughes, 
wyk. Sylvester Stallone, Jason 
Statham, Jet Li

22.50  Max Payne 
- film fabularny, USA/Kanada 
2008, reż. John Moore, wyk. 
Mark Wahlberg, Mila Kunis, 
Beau Bridges

00.55  Bitwa pod Wiedniem 
- film fabularny, Polska/
Włochy 2012, reż. Renzo 
Martinelli, wyk. Jerzy Skoli-
mowski, F. Murray Abraham, 
Alicja Bachleda-Curuś

03.40  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.05  Uwaga! - info
05.20  Nowa Maja w ogrodzie - info
05.50  Akademia ogrodnika - info
06.00  Ukryta prawda (1159) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Miłe wieści - info
11.45  Ukryta prawda (1257) - serial
12.50  Ukryta prawda (1160) - serial
13.50  Ukryta prawda (739) - serial
14.55  Szpital (394) - serial
16.00  LAB (50) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1258) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3210) - serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Totalne remonty Szelągowskiej 

- rozrywka
22.30  Szefowie-wrogowie II 

- film fabularny, USA 2014, 
reż. Sean Anders, wyk. Jason 
Bateman, Jason Sudeikis, 
Charlie Day

01.00  Co za tydzień - info
01.30  Strzelec - serial
02.30  Uwaga! - info
02.50  Noc magii - rozrywka
04.15  Szpital (394) - serial

 niedziela, 25 kwietnia

04.40  Klan (3794, 3795, 3796) 
- serial

06.00  Słownik polsko@polski 
06.25  Wojsko-polskie.pl - info
06.55  Słowo na niedzielę - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
08.00  Tydzień - info
08.30  Zakochaj się w Polsce - info
09.05  Weterynarze z sercem (105) 
09.35  Przyrodnik na tropie - info
10.05  Wielkie rodziny (6) - dokument
10.55  Słowo na niedzielę - info
11.00  Transmisja mszy świętej 
11.55  Między ziemią a niebem - info
12.00  Regina Coeli - info
12.15  Między ziemią a niebem - info
12.50  Pasterz (9) - dokument
13.10  Policzmy się dla Polski - info
13.15  Szpiedzy wśród zwierząt 
14.15  Z pamięci - publicystyka
14.25  Okrasa łamie przepisy - info
14.55  Policzmy się dla Polski - info
15.05  Komisarz Alex (189) - serial
16.05  Sekretne życie kotów 
17.00  Teleexpress, pogoda
17.30  Ojciec Mateusz (322) - serial
18.30  Jaka to melodia? - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.15  Stulecie Winnych (35) - serial
21.15  To był rok! - rozrywka
22.25  Twój na zawsze - film 

fabularny, USA 2010, reż. Allen 
Coulter, wyk. Robert Pattinson, 
Emilie de Ravin, Pierce Brosnan

00.25  Dziewiąty legion - film fabular-
ny, USA/Wielka Brytania 2011, 
reż. Kevin Macdonald, wyk. 
Channing Tatum, Jamie Bell

02.30  Mroczne wizje - film fabularny, 
USA 2015, reż. Kevin Greutert, 
wyk. Isla Fisher, Anson Mount

04.00  Jaka to melodia? - rozrywka
04.50  Z pamięci - publicystyka
04.55  Przerwa w nadawaniu

05.20  Barwy szczęścia 
(2431, 2432, 2433) - serial

06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  M jak miłość (1584) - serial
07.45  Policzmy się dla Polski - info
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.05  Policzmy się dla Polski - info
11.15  Dookoła Bałtyku (7) - info
11.40  Dance Dance Dance - rozrywka
14.00  Familiada (2715) - rozrywka
14.35  Koło fortuny (1020) - rozrywka
15.15  Szansa na sukces. Opole 2021 

(8) - rozrywka
16.15  Na sygnale (308) - serial
16.45  Lajk! - info
17.00  Zainwestuj w marzenia 

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

przez świat (116) - dokument
19.00  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
19.30  Rodzinka.pl (172) - serial
20.00  Postaw na milion - rozrywka
21.00  Rebeliant - film fabularny, 

USA 2016, reż. Gary Ross, wyk. 
Matthew McConaughey, Keri 
Russell, Gugu Mbatha-Raw

23.30  Druga szansa - film fabularny, 
Dania/Szwecja 2014, 
reż. Susanne Bierová, wyk. 
Nikolaj Coster-Waldau, Ulrich 
Thomsen, Maria Bonnevie

01.20  Szczęście świata 
- film fabularny, Polska 2016, 
reż. Michał Rosa, wyk. Karolina 
Gruszka, Agata Kulesza, 
Tomasz Borkowski

03.05  Królowa aniołów 
- film fabularny, Polska 1999, 
reż. Mariusz Grzegorzek, 
wyk. Gabriela Muskała, 
Mariusz Jakus, Zofia Rysiówna

04.50  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
07.30  Astérix w Brytanii 

- film fabularny, Francja/
Belgia 1986, reż. Pino van 
Lamsweerde

09.05  Fantastyczna czwórka: 
Narodziny Srebrnego Surfera 
- film fabularny, USA/Niemcy/
Wielka Brytania 2007, reż. 
Tim Story, wyk. Ioan Gruffudd, 
Jessica Alba, Chris Evans

10.55  Kung Fu Panda 3 
- film fabularny, USA/
Chiny 2016, reż. Jennifer Yuh, 
Alessandro Carloni

13.05  Jumanji: Przygoda w dżungli 
- film fabularny, USA/Indie/
Kanada/Wielka Brytania/
Australia/Niemcy 2017, reż. 
Jake Kasdan, wyk. Dwayne 
Johnson, Kevin Hart, Jack Black

15.40  Twoja twarz brzmi znajomo 
- rozrywka

17.35  Nasz nowy dom - rozrywka
18.40  Domowe rozgrywki (16) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.20  Sport - wiadomości sportowe
19.25  Pogoda
19.30  Państwo w państwie 

- publicystyka
20.00  Kabaret na żywo - Klinika 

Skeczów Męczących (84) 
- rozrywka

22.05  Sztanga i cash - film fabularny, 
USA 2013, reż. Michael Bay, 
wyk. Mark Wahlberg, Dwayne 
Johnson, Ed Harris

01.00  Niezniszczalni 3 - film 
fabularny, USA/Bułgaria/
Francja/Niemcy 2014, reż. 
Patrick Hughes, wyk. Sylvester 
Stallone, Jason Statham, Jet Li

03.45  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.05  Uwaga! - info
05.25  Ukryta prawda (1024) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Nowa Maja w ogrodzie - info
07.55  Akademia ogrodnika - info
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Efekt domina - dokument
12.00  Co za tydzień - info
12.25  Tajemnica zawodowa (10) 

- serial
13.25  Power Couple - rozrywka
14.50  Batman kontra Superman: 

Świt sprawiedliwości 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Zack Snyder, wyk. Ben 
Affleck, Henry Cavill, Amy 
Adams

18.00  Totalne remonty Szelągowskiej 
- rozrywka

19.00  Fakty
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.35  Pogoda
19.45  Uwaga! - info
20.00  MasterChef Junior 

- rozrywka
21.30  Chiński zodiak 

- film fabularny, Hongkong/
Chiny 2012, reż. Jackie Chan, 
wyk. Jackie Chan, Sang-Woo 
Kwon, Qi Shu

23.50  Dług 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Węgry/Izrael 2010, 
reż. John Madden, 
wyk. Helen Mirren, Tom 
Wilkinson, Ciarán Hinds

02.10  Kuchenne rewolucje 
- rozrywka

03.15  Uwaga! - info
03.35  Noc magii - rozrywka

 sobota, 24 kwietnia

05.05  Klan (3792, 3793) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.35  Rok w ogrodzie - info
08.00  Rok w ogrodzie extra - info
08.15  Wojsko-polskie.pl - info
08.40  Pełnosprawni - magazyn
09.00  Prywatne życie zwierząt (19) 

- dokument, Polska 2019
09.30  Generacja algorytm 

- dokument, Niemcy 2019
10.30  Sprawa dla reportera 
11.30  Kowboje - film fabularny, 

USA 1972, reż. Mark Rydell
13.45  Okrasa łamie przepisy - info
14.15  Z pamięci (118) - publicystyka
14.25  Ozdrowieńcy (5) - dokument
14.55  Policzmy się dla Polski - info
15.05  Sekretne życie kotów 
16.00  Rolnik szuka żony - rozrywka
17.00  Teleexpress
17.20  Pogoda
17.30  Jaka to melodia? - rozrywka
18.30  Stulecie Winnych (34) - serial
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości
20.05  Pogoda
20.10  Alarm! - info
20.35  Komisarz Alex (189) - serial
21.30  Dziewiąty legion 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2011, reż. Kevin 
Macdonald, wyk. Channing 
Tatum, Jamie Bell

23.35  Żyć nie umierać 
- film fabularny, Polska 2015, 
reż. Maciej Migas, wyk. Tomasz 
Kot, Janusz Chabior

01.10  Niewinne - film fabularny, 
Francja/Polska 2016, reż. Anne 
Fontaine, wyk. Agata Buzek, 
Agata Kulesza

03.15  Jaka to melodia? - rozrywka
04.05  Z pamięci - publicystyka
04.10  Przerwa w nadawaniu

05.50  Barwy szczęścia (2429) - serial
06.20  Barwy szczęścia (2430) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
06.55  M jak miłość (1583) - serial
07.55  Pytanie na śniadanie 
11.15  Zainwestuj w marzenia 
11.30  Rodzinny ekspres - info
12.00  Kwiaty we włosach - muzyka
13.05  Przeboje Krzysztofa Klenczona 

- muzyka, Polska 2021
14.00  Familiada - rozrywka
14.35  Koło fortuny - rozrywka
15.15  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (115) - dokument
15.45  Smaki świata po polsku 

- rozrywka
16.20  Na dobre i na złe (807) - serial
17.20  Na sygnale (307) - serial
17.50  Słowo na niedzielę - info
18.00  Panorama
18.20  Pogoda
18.30  Postaw na milion - rozrywka
19.25  Rodzinka.pl (171) - serial
20.00  Dance Dance Dance - rozrywka
22.15  Hity wszech czasów 

- muzyka, Polska 2021
23.15  Facet do wymiany 

- film fabularny, Francja 2017, 
reż. Guillaume Canet, 
wyk. Guillaume Canet, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche

01.30  Rebeliant 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Gary Ross, wyk. Matthew 
McConaughey, Keri Russell, 
Gugu Mbatha-Raw

03.50  Czy jest tu panna na wydaniu? 
- film fabularny, Polska 1977, 
reż. Janusz Kondratiuk, 
wyk. Roman Kłosowski, Jan 
Wrona, Beata Andrzejewska

05.00  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.10  Dom 

- film fabularny, USA 2015, 
reż. Tim Johnson

10.10  Ewa gotuje (419) - info
10.40  Nasz nowy dom (231, 232) 

- rozrywka
12.40  Bogaty dom - biedny dom 

(32) - dokument
13.40  Łowcy nagród - rozrywka
14.40  Rolnicy. Podlasie - dokument
15.45  Więzienie (28, 29, 30, 31) 

- dokument
17.45  Chłopaki do wzięcia (189, 190) 

- dokument
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

(15, 16) - serial
21.05  Och, Karol 2 

- film fabularny, Polska 2011, 
reż. Piotr Wereśniak, wyk. Piotr 
Adamczyk, Małgorzata Socha, 
Małgorzata Foremniak

23.25  Włoska robota 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/Niemcy/
Włochy 2003, reż. F. Gary Gray, 
wyk. Mark Wahlberg, Charlize 
Theron, Donald Sutherland

01.55  Wykolejony 
- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania 2005, reż. Mikael 
Hafstroem, wyk. Clive Owen, 
Jennifer Aniston, Vincent 
Cassel

04.10  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.10  Uwaga! - info
05.25  Ukryta prawda (1023) - serial
06.25  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
07.25  Efekt domina - dokument
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.30  Brzydula (129) - serial
12.00  Brzydula (130) - serial
12.30  Brzydula (131) - serial
13.00  Brzydula (132) - serial
13.30  Brzydula (133) - serial
14.00  Na Wspólnej (3206) - serial
14.25  Na Wspólnej (3207) - serial
14.50  Na Wspólnej (3208) - serial
15.15  Na Wspólnej (3209) - serial
15.50  MasterChef Junior 

- rozrywka
17.25  Efekt domina - dokument
18.00  Kuchenne rewolucje 

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

- rozrywka
21.30  Och, życie! 

- film fabularny, USA 2010, 
reż. Greg Berlanti, 
wyk. Katherine Heigl, Josh 
Duhamel, Josh Lucas

23.55  Wizyta 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. M. Night Shyamalan, 
wyk. Olivia DeJonge, 
Ed Oxenbould, Deanna 
Dunagan

01.55  Uwaga! - info
02.15  Noc magii - rozrywka

 piątek, 23 kwietnia

05.15  Przysięga (395) - serial
06.05  Elif (963) - seria
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Agape (159) - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (95) - serial
09.35  Komisarz Alex (56) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (303) - serial
11.25  Kasta (131) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy - info
12.55  Ziemia widziana z kosmosu (2) 
14.00  Elif (964) - serial
14.50  Policzmy się dla Polski 
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (396) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3796) - serial
18.20  Kasta (134) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (380) - serial
21.00  Ojciec Mateusz (322) - serial
22.00  C.K. Dezerterzy 2 - film 

fabularny, Polska/Węgry 1985, 
reż. Janusz Majewski

23.35  C.K. Dezerterzy 2 - film 
fabularny, Polska/Węgry 1985, 
reż. Janusz Majewski

01.00  S.W.A.T. - jednostka specjalna 
(35) - serial

01.50  Mrok (5) - serial
02.50  Magazyn kryminalny 997 
04.35  Notacje - dokument
04.45  Przerwa w nadawaniu

05.25  Na dobre i na złe (649) - serial
06.15  Policzmy się dla Polski - info
06.20  Anna Dymna - spotkajmy się 

- dyskusja, Polska 2021
06.50  Familiada - rozrywka
07.20  Policzmy się dla Polski - info
07.30  Pytanie na śniadanie
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Dookoła Bałtyku - info
11.50  Barwy szczęścia (2432) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (98) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (276) - serial
15.10  Górscy ratownicy (52) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (24) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (99) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2432) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2433) - serial
20.35  Kabaret. Super Show Dwójki 

- rozrywka
21.25  Centralne Biuro Humoru 

- rozrywka
22.50  Muzyka, taniec, zabawa  
23.55  Przypadkowy mąż 

- film fabularny, USA/Irlandia 
2008, reż. Griffin Dunne, 
wyk. Uma Thurman, Jeffrey 
Dean Morgan, Colin Firth

01.35  Dowódca plutonu 
- film fabularny, USA 1988, 
reż. Aaron Norris, wyk. Michael 
Dudikoff, Robert F. Lyons

03.20  Jutro nie umiera nigdy 
- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 1997, reż. Roger 
Spottiswoode, wyk. Pierce 
Brosnan, Jonathan Pryce

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (174) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (175) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (116) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (443) - serial
11.40  Gliniarze (436) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (1030) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (1076) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (552) 

- serial
17.00  Gliniarze (561) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3220) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

- rozrywka
22.05  Wojna światów 

- film fabularny, USA 2005, 
reż. Steven Spielberg, 
wyk. Tom Cruise, Dakota 
Fanning, Miranda Otto

00.45  X-Men 2 
- film fabularny, USA/Kanada 
2003, reż. Bryan Singer, 
wyk. Patrick Stewart, Hugh 
Jackman, Ian McKellen

03.40  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1158) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1256) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1159) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (738) 

- serial
14.55  Szpital (393) - serial
16.00  LAB (49) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1257) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.05  Miłe wieści - info
20.10  Batman kontra Superman: 

Świt sprawiedliwości 
- film fabularny, USA 2016, 
reż. Zack Snyder, 
wyk. Ben Affleck, Henry Cavill, 
Amy Adams

23.10  Intruzi 
- film fabularny, Hiszpania/
Wielka Brytania/USA 2011, 
reż. Juan Carlos Fresnadillo, 
wyk. Clive Owen, Carice van 
Houten, Daniel Brühl

01.20  Kuba Wojewódzki 
- talk show, Polska 2020

02.25  Uwaga! - info
02.45  Noc magii - rozrywka
04.10  Szpital (393) - serial

od 23 do 29 kwietnia

 czwartek, 29 kwietnia

05.15  Przysięga (399) - serial
06.00  Elif (967) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (99) - serial
09.35  Komisarz Alex (60) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (307) - serial
11.25  Kasta (136) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.30  To się opłaca (132) - info
12.45  Zainwestuj w marzenia 
12.55  W skórze byków i orłów (1) 

- dokument
14.00  Elif (968) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (400) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3800) - serial
18.20  Kasta (130) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (928) - info
20.30  Leśniczówka (384) - serial
21.00  Sprawa dla reportera 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.30  Magazyn kryminalny 997 
23.15  Motel Polska - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.35  Londyńczycy - serial
01.30  Nowa (9) - serial
02.25  Ocaleni - talk show
03.30  Sprawa dla reportera 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.50  Notacje - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (82) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (653) - serial
06.25  Smaki świata po polsku 
06.50  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.20  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (116) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2436) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (102) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (280) - serial
15.10  Górscy ratownicy (56) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (28) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (103) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2436) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2437) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.55  Na sygnale (309, 310) - serial
21.50  Miłość i medycyna (4) - serial
22.45  The Good Doctor (35) - serial
23.40  Świat to za mało 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 1999, 
reż. Michael Apted, wyk. Pierce 
Brosnan, Sophie Marceau, 
Robert Carlyle

01.55  Mama i ja 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Anne Fletcher, wyk. 
Barbra Streisand, Seth Rogen, 
Adam Scott

03.40  Bez tożsamości (31) - serial
04.30  Europejski Stadion Kultury 

Rzeszów 2018 - Daria Zawia-
łow - muzyka, Polska 2018

05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (182) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (183) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (120) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (447) - serial
11.40  Gliniarze (440) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (794) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (960) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (556) 

- serial
17.00  Gliniarze (565) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3224) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (203) - serial
22.05  Nowożeńcy 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2003, reż. Shawn Levy, wyk. 
Ashton Kutcher, Brittany 
Murphy, Christian Kane

00.10  American Beauty 
- film fabularny, USA 1999, 
reż. Sam Mendes, wyk. 
Kevin Spacey, Annette Bening, 
Thora Birch

02.55  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1162) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1260) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1163) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (742) 

- serial
14.55  Szpital (397) - serial
16.00  LAB (53) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1261) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3213) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.40  Twarz 

- film fabularny, Polska 2017, 
reż. Malgorzata Szumowska, 
wyk. Mateusz Kościukiewicz, 
Agnieszka Podsiadlik, 
Małgorzata Gorol

00.30  Żywioły Saszy - ogień (4) 
- serial

01.35  Uwaga! - info
01.55  Noc magii - rozrywka
03.25  Szpital (397) - serial

 środa, 28 kwietnia

05.15  Przysięga (398) - serial
06.05  Elif (966) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (98) - serial
09.40  Komisarz Alex (59) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (306) - serial
11.25  Kasta (123) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Ziemia widziana z kosmosu 

(4) - dokument
14.00  Elif (967) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (399) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3799) - serial
18.20  Kasta (136) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (927) - info
20.25  Leśniczówka (383) - serial
20.55  Liga Mistrzów UEFA 
23.10  Moje drogi - Tadeusz Szyma 

- dokument, Polska 2021
00.20  Deep State: Tajny układ (4) 

- serial
01.20  On na ciebie patrzy - film fa-

bularny, USA 2018, reż. Steven 
Brand, wyk. Darri Ingolfsson

02.50  Prokurator (8) - serial
03.40  Wojsko-polskie.pl - info
04.00  Pogoda na piątek (2) - serial
04.45  Notacje - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.25  Na dobre i na złe (652) 
- serial

06.20  Pożyteczni.pl - info
06.50  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Ostoja - info
11.50  Barwy szczęścia (2435) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (101) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (279) - serial
15.10  Górscy ratownicy (55) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (27) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (102) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2435) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2436) - serial
20.35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.50  Na dobre i na złe (808) 

- serial
21.50  Miłość i medycyna (3) - serial
22.45  The Good Doctor - serial
23.40  Facet z odzysku 

- film fabularny, USA/Kanada/
Niemcy 2002, reż. Brian Burns, 
wyk. David Krumholtz, Milla 
Jovovich, Denise Richards

01.20  Geniusz (2) - serial
02.20  Piesza wędrówka (4) 

- dokument, Francja 2018
03.30  Zaginiona (7) - serial
04.30  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (180) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (181) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (119) - serial
10.40  Dlaczego ja? (446) - serial
11.40  Gliniarze (439) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (793) - serial
14.40  Dlaczego ja? (959) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (555) - serial
17.00  Gliniarze (564) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3223) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom - rozrywka
21.05  Agentka 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/Niemcy/
Węgry 2015, reż. Paul Feig, 
wyk. Melissa McCarthy, Rose 
Byrne, Jude Law

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

02.20  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1161) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1259) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1162) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (741) 

- serial
14.55  Szpital (396) - serial
16.00  LAB (52) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1260) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3212) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Uciekaj! 

- film fabularny, USA/Japonia 
2017, reż. Jordan Peele, 
wyk. Allison Williams, Daniel 
Kaluuya, Catherine Keener

23.45  Koniec przyjaźni 
- film fabularny, Rosja/USA 
2014, reż. Levan Gabriadze, 
wyk. Shelley Hennig, Renee 
Olstead, Jacob Wysocki

01.25  Superwizjer - info
02.00  Uwaga! - info
02.20  Noc magii - rozrywka
03.45  Szpital (396) - serial

 wtorek, 27 kwietnia

05.15  Przysięga (397) - serial
06.05  Elif (965) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (97) - serial
09.35  Komisarz Alex (58) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (305) - serial
11.25  Kasta (111) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (318) - info
12.55  Ziemia widziana z kosmosu 

(3) - dokument
14.00  Elif (966) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 

- rozrywka
16.05  Przysięga (398) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3798) - serial
18.20  Kasta (123) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (382) - serial
20.55  Wielkie rodziny - dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni 

- talk show, Polska 2021
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.30  Bez lęku - film fabularny, 

USA 1993, reż. Peter Weir, 
wyk. Jeff Bridges, Rosie Perez, 
John Turturro

02.35  Ratownicy (9) - serial
03.35  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.30  Niewidzialne - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (81) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (651) - serial
06.25  Przyjaciel - dokument
06.50  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (131) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2434) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (100) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (278) - serial
15.10  Górscy ratownicy (54) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (26) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (101) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2434) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2435) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1586) - serial
21.50  Miłość i medycyna (2) - serial
22.30  Zainwestuj w marzenia 
22.45  The Good Doctor (33) - serial
23.40  Nasza mała Polska 

- dokument, Polska 2018
01.00  Człowiek na torze - film 

fabularny, Polska 1957, 
reż. Andrzej Munk, wyk. 
Kazimierz Opaliński, Zygmunt 
Maciejewski, Zygmunt Zintel

02.35  Markiza Angelika - film 
fabularny, Francja/Belgia/
Czechy/Austria 2013, reż. Ariel 
Zeitoun, wyk. Nora Arnezeder

04.30  Kaiser - piłkarski oszust wszech 
czasów - piłka nożna, Brazylia/
Wielka Brytania 2018, reż. 
Louis Myles, wyk. José Carlos 
Araújo, Bebeto

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (178) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (179) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (118) - serial
10.40  Dlaczego ja? (445) - serial
11.40  Gliniarze (438) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (792) - serial
14.40  Dlaczego ja? (958) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (554) - serial
17.00  Gliniarze (563) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3222) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

Próby ognia 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. Wes Ball, wyk. Dylan 
O’Brien, Ki Hong Lee, Kaya 
Scodelario

22.55  Lot 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Robert Zemeckis, wyk. 
Denzel Washington, Nadine 
Velazquez, Don Cheadle

01.55  Tajemnica Westerplatte 
- film fabularny, Polska/Litwa 
2013, reż. Paweł Chochlew, 
wyk. Michał Żebrowski, Robert 
Żołędziewski, Jan Englert

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1160) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1258) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1161)

 - serial
13.50  Ukryta prawda (740) 

- serial
14.55  Szpital (395) - serial
16.00  LAB (51) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1259) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3211) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Żywioły Saszy - ogień (4) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Superwizjer - info
00.05  Grzesznica (8) - serial
01.05  Oszuści (5) - serial
02.05  Uwaga! - info
02.25  Noc magii - rozrywka
03.45  Szpital (395) - serial
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05.15  Przysięga (399) - serial
06.00  Elif (967) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Pełnia wiary - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (99) - serial
09.35  Komisarz Alex (60) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (307) - serial
11.25  Kasta (136) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.30  To się opłaca (132) - info
12.45  Zainwestuj w marzenia 
12.55  W skórze byków i orłów (1) 

- dokument
14.00  Elif (968) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (400) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3800) - serial
18.20  Kasta (130) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (928) - info
20.30  Leśniczówka (384) - serial
21.00  Sprawa dla reportera 
21.55  Magazyn śledczy Anity Gargas 
22.30  Magazyn kryminalny 997 
23.15  Motel Polska - rozrywka
23.50  Tanie dranie - Moroz i 

Kłopotowski komentują świat 
00.35  Londyńczycy - serial
01.30  Nowa (9) - serial
02.25  Ocaleni - talk show
03.30  Sprawa dla reportera 
04.25  Magazyn śledczy Anity Gargas 
04.50  Notacje - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (82) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (653) - serial
06.25  Smaki świata po polsku 
06.50  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.45  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.20  Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat (116) - dokument
11.50  Barwy szczęścia (2436) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (102) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (280) - serial
15.10  Górscy ratownicy (56) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (28) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (103) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2436) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2437) - serial
20.40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.55  Na sygnale (309, 310) - serial
21.50  Miłość i medycyna (4) - serial
22.45  The Good Doctor (35) - serial
23.40  Świat to za mało 

- film fabularny, Wielka 
Brytania/USA 1999, 
reż. Michael Apted, wyk. Pierce 
Brosnan, Sophie Marceau, 
Robert Carlyle

01.55  Mama i ja 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Anne Fletcher, wyk. 
Barbra Streisand, Seth Rogen, 
Adam Scott

03.40  Bez tożsamości (31) - serial
04.30  Europejski Stadion Kultury 

Rzeszów 2018 - Daria Zawia-
łow - muzyka, Polska 2018

05.15  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (182) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (183) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (120) 

- serial
10.40  Dlaczego ja? (447) - serial
11.40  Gliniarze (440) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (794) 

- serial
14.40  Dlaczego ja? (960) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (556) 

- serial
17.00  Gliniarze (565) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3224) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

- rozrywka
21.05  Przyjaciółki (203) - serial
22.05  Nowożeńcy 

- film fabularny, USA/Niemcy 
2003, reż. Shawn Levy, wyk. 
Ashton Kutcher, Brittany 
Murphy, Christian Kane

00.10  American Beauty 
- film fabularny, USA 1999, 
reż. Sam Mendes, wyk. 
Kevin Spacey, Annette Bening, 
Thora Birch

02.55  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1162) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1260) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1163) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (742) 

- serial
14.55  Szpital (397) - serial
16.00  LAB (53) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1261) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3213) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
22.40  Twarz 

- film fabularny, Polska 2017, 
reż. Malgorzata Szumowska, 
wyk. Mateusz Kościukiewicz, 
Agnieszka Podsiadlik, 
Małgorzata Gorol

00.30  Żywioły Saszy - ogień (4) 
- serial

01.35  Uwaga! - info
01.55  Noc magii - rozrywka
03.25  Szpital (397) - serial

 środa, 28 kwietnia

05.15  Przysięga (398) - serial
06.05  Elif (966) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Rodzinny ekspres - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.30  Policzmy się dla Polski - info
08.40  Ranczo (98) - serial
09.40  Komisarz Alex (59) - serial
10.40  Ojciec Mateusz (306) - serial
11.25  Kasta (123) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.40  Rok w ogrodzie extra - info
12.55  Ziemia widziana z kosmosu 

(4) - dokument
14.00  Elif (967) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 
16.05  Przysięga (399) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3799) - serial
18.20  Kasta (136) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! (927) - info
20.25  Leśniczówka (383) - serial
20.55  Liga Mistrzów UEFA 
23.10  Moje drogi - Tadeusz Szyma 

- dokument, Polska 2021
00.20  Deep State: Tajny układ (4) 

- serial
01.20  On na ciebie patrzy - film fa-

bularny, USA 2018, reż. Steven 
Brand, wyk. Darri Ingolfsson

02.50  Prokurator (8) - serial
03.40  Wojsko-polskie.pl - info
04.00  Pogoda na piątek (2) - serial
04.45  Notacje - dokument
05.00  Przerwa w nadawaniu

05.25  Na dobre i na złe (652) 
- serial

06.20  Pożyteczni.pl - info
06.50  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Ostoja - info
11.50  Barwy szczęścia (2435) 

- serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (101) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (279) - serial
15.10  Górscy ratownicy (55) 

- serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (27) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (102) - serial
19.30  Barwy szczęścia (2435) - serial
20.05  Barwy szczęścia (2436) - serial
20.35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 

i „Na sygnale” 
20.50  Na dobre i na złe (808) 

- serial
21.50  Miłość i medycyna (3) - serial
22.45  The Good Doctor - serial
23.40  Facet z odzysku 

- film fabularny, USA/Kanada/
Niemcy 2002, reż. Brian Burns, 
wyk. David Krumholtz, Milla 
Jovovich, Denise Richards

01.20  Geniusz (2) - serial
02.20  Piesza wędrówka (4) 

- dokument, Francja 2018
03.30  Zaginiona (7) - serial
04.30  Rodzinka.pl - serial

06.00  Nowy dzień z Polsat News
08.40  Malanowski i Partnerzy (180) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (181) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (119) - serial
10.40  Dlaczego ja? (446) - serial
11.40  Gliniarze (439) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (793) - serial
14.40  Dlaczego ja? (959) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (555) - serial
17.00  Gliniarze (564) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3223) 

- serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

- publicystyka
19.45  Sport - wiadomości sportowe
19.55  Pogoda
20.05  Nasz nowy dom - rozrywka
21.05  Agentka 

- film fabularny, USA/Wielka 
Brytania/Francja/Niemcy/
Węgry 2015, reż. Paul Feig, 
wyk. Melissa McCarthy, Rose 
Byrne, Jude Law

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

02.20  Tajemnice losu - info
04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1161) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1259) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1162) 

- serial
13.50  Ukryta prawda (741) 

- serial
14.55  Szpital (396) - serial
16.00  LAB (52) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1260) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3212) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Uciekaj! 

- film fabularny, USA/Japonia 
2017, reż. Jordan Peele, 
wyk. Allison Williams, Daniel 
Kaluuya, Catherine Keener

23.45  Koniec przyjaźni 
- film fabularny, Rosja/USA 
2014, reż. Levan Gabriadze, 
wyk. Shelley Hennig, Renee 
Olstead, Jacob Wysocki

01.25  Superwizjer - info
02.00  Uwaga! - info
02.20  Noc magii - rozrywka
03.45  Szpital (396) - serial

 wtorek, 27 kwietnia

05.15  Przysięga (397) - serial
06.05  Elif (965) - serial
06.50  Policzmy się dla Polski - info
07.00  Transmisja mszy świętej 
07.30  Kościół z bliska - info
08.00  Wiadomości, pogoda poranna
08.15  Kwadrans polityczny 
08.40  Ranczo (97) - serial
09.35  Komisarz Alex (58) - serial
10.35  Ojciec Mateusz (305) - serial
11.25  Kasta (111) - serial
12.00  Wiadomości
12.10  Agrobiznes, agropogoda
12.35  Magazyn rolniczy (318) - info
12.55  Ziemia widziana z kosmosu 

(3) - dokument
14.00  Elif (966) - serial
15.00  Wiadomości, pogoda
15.15  Alarm! - info
15.35  Gra słów. Krzyżówka 

- rozrywka
16.05  Przysięga (398) - serial
17.00  Teleexpress
17.15  Jaka to melodia? - rozrywka
17.55  Klan (3798) - serial
18.20  Kasta (123) - serial
18.55  Jeden z dziesięciu - rozrywka
19.25  Sport - wiadomości sportowe
19.30  Wiadomości, pogoda
20.10  Alarm! - info
20.30  Leśniczówka (382) - serial
20.55  Wielkie rodziny - dokument
21.40  Magazyn Ekspresu Reporterów 
22.45  Ocaleni 

- talk show, Polska 2021
23.50  Magazyn śledczy Anity Gargas 
00.30  Bez lęku - film fabularny, 

USA 1993, reż. Peter Weir, 
wyk. Jeff Bridges, Rosie Perez, 
John Turturro

02.35  Ratownicy (9) - serial
03.35  Magazyn Ekspresu Reporterów 
04.30  Niewidzialne - dokument
04.55  Przerwa w nadawaniu

04.55  Cafe piosenka (81) - kultura
05.25  Na dobre i na złe (651) - serial
06.25  Przyjaciel - dokument
06.50  Familiada - rozrywka
07.30  Pytanie na śniadanie 
10.40  Panorama
10.50  Pytanie na śniadanie 
11.15  Policzmy się dla Polski - info
11.25  Rodzinka.pl (131) - serial
11.50  Barwy szczęścia (2434) - serial
12.30  Koło fortuny - rozrywka
13.15  Kozacka miłość (100) - serial
14.05  Va banque - rozrywka
14.35  Na sygnale (278) - serial
15.10  Górscy ratownicy (54) - serial
16.00  Koło fortuny - rozrywka
16.35  Familiada - rozrywka
17.15  Promyk nadziei (26) - serial
18.00  Panorama
18.20  Va banque - rozrywka
18.45  Kozacka miłość (101) - serial
19.35  Barwy szczęścia (2434) - serial
20.10  Barwy szczęścia (2435) - serial
20.40  Kulisy serialu „M jak miłość” 
20.55  M jak miłość (1586) - serial
21.50  Miłość i medycyna (2) - serial
22.30  Zainwestuj w marzenia 
22.45  The Good Doctor (33) - serial
23.40  Nasza mała Polska 

- dokument, Polska 2018
01.00  Człowiek na torze - film 

fabularny, Polska 1957, 
reż. Andrzej Munk, wyk. 
Kazimierz Opaliński, Zygmunt 
Maciejewski, Zygmunt Zintel

02.35  Markiza Angelika - film 
fabularny, Francja/Belgia/
Czechy/Austria 2013, reż. Ariel 
Zeitoun, wyk. Nora Arnezeder

04.30  Kaiser - piłkarski oszust wszech 
czasów - piłka nożna, Brazylia/
Wielka Brytania 2018, reż. 
Louis Myles, wyk. José Carlos 
Araújo, Bebeto

05.20  Przerwa w nadawaniu

06.00  Nowy dzień z Polsat News 
08.40  Malanowski i Partnerzy (178) 

- serial
09.10  Malanowski i Partnerzy (179) 

- serial
09.40  Sekrety rodziny (118) - serial
10.40  Dlaczego ja? (445) - serial
11.40  Gliniarze (438) - serial
12.50  Wydarzenia
13.25  Interwencja - info
13.40  Trudne sprawy (792) - serial
14.40  Dlaczego ja? (958) - serial
15.50  Wydarzenia
16.10  Pogoda
16.15  Interwencja - info
16.30  Na ratunek 112 (554) - serial
17.00  Gliniarze (563) - serial
18.00  Pierwsza miłość (3222) - serial
18.50  Wydarzenia
19.25  Gość „Wydarzeń” 

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

Próby ognia 
- film fabularny, USA 2015, 
reż. Wes Ball, wyk. Dylan 
O’Brien, Ki Hong Lee, Kaya 
Scodelario

22.55  Lot 
- film fabularny, USA 2012, 
reż. Robert Zemeckis, wyk. 
Denzel Washington, Nadine 
Velazquez, Don Cheadle

01.55  Tajemnica Westerplatte 
- film fabularny, Polska/Litwa 
2013, reż. Paweł Chochlew, 
wyk. Michał Żebrowski, Robert 
Żołędziewski, Jan Englert

04.40  Disco gramy! - rozrywka
05.25  Telezakupy TV Okazje

05.40  Uwaga! - info
06.00  Ukryta prawda (1160) 

- serial
07.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
08.00  Dzień Dobry TVN 
11.35  Doradca smaku - info
11.45  Ukryta prawda (1258) 

- serial
12.50  Ukryta prawda (1161)

 - serial
13.50  Ukryta prawda (740) 

- serial
14.55  Szpital (395) - serial
16.00  LAB (51) - serial
17.00  Kuchenne rewolucje 

- rozrywka
18.00  Ukryta prawda (1259) 

- serial
19.00  Fakty
19.25  Uwaga! Koronawirus - info
19.35  Sport - wiadomości sportowe
19.45  Pogoda
19.55  Uwaga! - info
20.10  Doradca smaku - info
20.15  Na Wspólnej (3211) 

- serial
20.55  Milionerzy - rozrywka
21.30  Żywioły Saszy - ogień (4) 

- serial
22.30  Kuba Wojewódzki 

- talk show, Polska 2020
23.30  Superwizjer - info
00.05  Grzesznica (8) - serial
01.05  Oszuści (5) - serial
02.05  Uwaga! - info
02.25  Noc magii - rozrywka
03.45  Szpital (395) - serial

POLECAMYPOLECAMY

NIEDZIELA 25.04.2021

23:30

FILM SENSACYJNY 12

Włoska robota
THE ITALIAN JOB, USA/WIELKA BRYTANIA/ 
FRANCJA/NIEMCY/WŁOCHY 2003

Współczesna Wenecja. Charlie Croker  
i jego gang kradną sztabki złota warte 
miliony dolarów. Po dotarciu w Alpy 
szajka ma podzielić łup, lecz jeden 
z gangsterów postanowił zgarnąć 
wszystko.

CZAS TRWANIA: 111 MINUTY
REŻYSERIA:  F. GARY GRAY

8 
OCENA 

REDAKCJI

FILM SF 12

Wojna światów
WAR OF THE WORLDS, USA 2005

Ziemianie stają się celem ataku obcej 
cywilizacji. Ray Ferrier, chcąc ocalić 
swoje dzieci, podejmuje niebezpieczną 
wyprawę. Pojawia się przed nim 
szansa na uratowanie rodziny  
i całej planety.

CZAS TRWANIA: 116 MINUT
REŻYSERIA: STEVEN SPIELBERG

6 
OCENA 

REDAKCJI

THRILLER 16

Druga szansa
EN CHANCE TIL, DANIA/SZWECJA 2014

Policjant Andreas prowadzi 
szczęśliwe życie rodzinne do czasu, 
gdy jego kilkutygodniowy synek 
niespodziewanie umiera. Andreas 
włamuje się do domu dilera 
narkotykowego i zabiera jego dziecko.

CZAS TRWANIA: 98 MINUT
REŻYSERIA: SUSANNE BIEROVÁ

7 
OCENA 

REDAKCJI

SOBOTA 24.04.2021

23:25
PIĄTEK 23.04.2021

22:05 
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Henryk Zajączkowski związany 
był z kruszwickim Biurem Ob-
sługi Ruchu Turystycznego 
Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego  
od 15 lipca 1991 roku.  

W pamięci kolegów zapi-
sał się jako człowiek niezwykle 
pracowity i sumienny, niekwe-
stionowany autorytet i pasjo-
nat turystyki. Wszystkie działa-
nia jakie podejmował miały 
na celu dobro i rozwój kru-
szwickiego oddziału PTTK.  

Za swoją działalność 
na niwie turystyki uhonoro-
wany został: Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotą Odznaką PTTK, 
Srebrną Odznaką Zasłużony 
Pracownik PTTK, Honorową 
Odznaką PTTK i Odznaką Ho-
norową „Za Zasługi dla Tury-
styki”. 

Przyjaciele podkreślają, że 
Henryk Zajączkowski był osobą 
bardzo wrażliwą, służącą po-
mocą i radą innym.  

Był wspaniałym i serdecz-
nym człowiekiem. 

Henryk Zajączkowski 
zmarł 10 kwietnia. Przegrał 
walkę z ciężką chorobą. 
W uroczystości pogrzebowej 
na cmentarzu w Kruszwicy, 
obok najbliższej rodziny, 

uczestniczyli przedstawiciele 
władz miasta, instytucji, 
z którymi przez lata współpra-
cował kierownik BORT, człon-
kowie PTTK oraz liczni zna-
jomi i przyjaciele zmarłego.

Z żałobnej karty. Zmarł 
Henryk Zajączkowski
15 kwietnia na cmentarzu 
w Kruszwicy odbyła się uro-
czystość pogrzebowa Hen-
ryka Zajączkowskiego, wielo-
letniego kierownika Biura 
Obsługi Ruchu Turystycz-
nego Nadgoplańskiego Od-
działu PTTK w Kruszwicy.
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Wybuch pieca 
w domu w Pakości
16 kwietnia w domu przy ulicy 
Wyszyńskiego w Pakości wy-
buchł piec centralnego ogrze-
wania. Jedna kobieta z popa-
rzeniami trafiła do szpitala. 

Jak informuje kpt. Jarosław 
Skotnicki z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar-
nej w Inowrocławiu, w wyniku 
wybuchu doszło do zapalenia 
materiałów palnych składowa-

nych przy piecu. Jedna kobieta 
z poparzeniami trafiła do szpi-
tala.  

Druga z pań w trakcie dzia-
łań gaśniczych strażaków zo-
stała ewakuowana z budynku. 
Nic się jej nie stało. 

W akcji udział wzięło pięć 
jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Państowej Straży po-
żarnej, ratownicy medyczni 
i policjanci. 
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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
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23  KWIETNIA 
1228 - książę Konrad Mazowiecki 
nadał Krzyżakom wieś Orłowo. 
1353 - książę Władysław Biały 

wydał na zamku w Szarleju do-
kument przenoszący wieś 

Ostrowąs na prawo niemieckie. 
24  KWIETNIA 

1870 - w Inowrocławiu przy ul. 
Panny Maryi otwarty został 

nowy szpital miejski  
(później im. dra Karola  

Marcinkowskiego). 
1953 - zmarł Szczepan Stróżew-
ski (ur. 1893), poligraf, działacz 
związkowy, w latach 1945-1953 
kierownik dwóch inowrocław-
skich drukarni: poniemieckiej 

i b. Drukarni Kujawskiej. 
25  KWIETNIA 

1895 - zmarł ks. Aureli Kompf 
(ur. 1838), proboszcz inowro-
cławski w latach 1892-1895, 

przedtem długoletni proboszcz 
w Górze. Patronował licznym 

organizacjom społecznym. 
26  KWIETNIA 

1318 - prepozyt konwentu strze-
leńskiego Mikołaj sprzedał  

joannitom dziesięcinę  
z ich dóbr w Niemojewku 

za sumę 51 grzywien. 
1322 - wojska krzyżackie zajęły 
Inowrocław (miasto i zamek). 

Rozpoczęła się trwająca  
5 lat okupacja miasta 

1834 - w Inowrocławiu urodził 
się Henryk Fryderyk Hoyer, wy-

bitny histolog, embriolog i le-
karz, wykładowca w Akademii 
Medyko-Chirurgicznej, a póź-
niej w Szkole Głównej w War-

szawie, od 1862 r. profesor zwy-
czajny. Opublikował m.in.  
„Krytyczny pogląd na Dar-

wina”, „O bezpośrednim połą-
czeniu miedzy tętnicami”,  
„Mózg i myśl”, „Histologia  

ciała ludzkiego”.  
1863 - w bitwie pod Nową Wsią 
koło Piotrkowa Kujawskiego 

zginął kpt. Nikodem Maryański 
rodem z Gniewkowa (ur. 1837), 

student medycyny.  
1977 - w konkursie na najład-

niejszy obiekt wzniesiony 
w 1976 r. tytuł „Mistera 76” 

przyznano Sanatorium Związku 
Zawodowego Pracowników  
Leśnych i Przemysłu Drzew-

nego „Modrzew” w Inowrocła-
wiu, którego wykonawcą było 
Inowrocławskie Przedsiębior-

stwo Budowlane. 
27  KWIETNIA 

1821 - w Niemojewku zmarł Sta-
nisław Kościesza-Kosmowski 

(ur. 1752), płk wojsk koronnych, 
uczestnik powstania kościusz-
kowskiego, obdarowany przez 
Naczelnika złotą obrączką nr 38 

„Ojczyzna swemu obrońcy”, 
autor pamiętnika z czasów Sta-

nisława Augusta. Spoczywa 
na cmentarzu w Ludzisku. 

28  KWIETNIA 
1656 - do Inowrocławia  

wkroczyły wojska szwedzkie 
prowadzone przez króla  

Karola Gustawa. 
29  KWIETNIA 

1928 - Apolinary Jankowski zo-
stał komisarycznym wicepre-

zydentem Inowrocławia.

                KALENDARIUM 

W Inowrocławiu przy Galerii 
Solnej od ponad miesiąca 
działa tzw. lodówka spo-
łeczna. Inicjatywa cieszy się 
sporą popularnością. Z każ-
dym dniem przybywa ino-
wrocławian, którzy systema-
tycznie zostawiają w niej je-
dzenie. Do akcji włączyły się 
już pierwsze restauracje. 
Od początku jej działania jest 
także w mieście duża grupa 
korzystających z niej osób. 

Funkcjonowanie lodówki spo-
łecznej w Inowrocławiu to efekt 
współpracy Galerii Solnej, która 
jest pomysłodawcą akcji, z Fun-
dacją „WeźPomóż.pl”. 

Idea akcji jest bardzo pro-
sta i pozwala dzielić się jedze-
niem z tymi, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji materialnej. 

Inowrocławska lodówka 
społeczna, do której można 
włożyć zarówno produkty za-
kupione w sklepach, jak i po-
trawy przygotowane w domu, 
znajduje się przy Galerii Solnej, 
w wiacie przystankowej, obok 
wejścia od strony Tesco.  

W pierwszych tygodniach 
jej funkcjonowania spora 

liczba inowrocławian skorzy-
stała z takiej możliwości.  

Lodówkę zasilili także 
znani inowrocławianie m.in. 
przewodnicząca sejmiku Elż-
bieta Piniewska, nauczyciel III 
LO w Inowrocławiu i animator 

kultury Łukasz Oliwkowski 
oraz muzycy: wokalista Mi-
chał Gęsik Gęsikowski i gita-
rzysta zespołu Big Cyc Marek 
Szajda.  

Włączyli się oni jednocze-
śnie w promowanie idei dziele-

nia się jedzeniem. Do akcji do-
łączyły także pierwsze restau-
racje m.in. Olimp oraz Stu-
dencka.  

Deklarację współpracy wy-
raziły także inne inowrocław-
skie restauracje. 

Zasady korzystania ze 
społecznej lodówki są umiesz-
czone na jej drzwiach. Na do-
mowych potrawach należy 
umieść kartkę z datą przydat-
ności do spożycia i listę ewen-
tualnych alergenów.               (DM)

Lodówka społeczna przy Galerii 
Solnej cieszy się popularnością
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Złotniki Kujawskie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Rucewie.

Położenie nieruchomości: Rucewo
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: BY1I/00032602/7
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka nr 79/70
Powierzchnia działki: 0,1371 ha
Opis nieruchomości: działka niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie jest objęta miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Złotniki Kujawskie zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Złotni-
ki Kujawskie nr XXIV/162/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. działka ewidencyjna nr 79/70 położona jest  
w strefie funkcjonalnej D rolniczo-osadniczej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 40.636,00 zł, wysokość wadium: 4.000,00 zł.

Z uwagi na nieznany cel przeznaczenia zakupu działki, do sprzedaży zostanie doliczony odpowiedni 
podatek VAT, wynikający z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna od obciążeń.

Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Rucewie odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 
10.00 w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, pokój nr 24.

Wadium należy wpłacić do 19 maja 2021 r.

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.

REKLAMA 0010120200

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PRZETARGU

Wójt Gminy Złotniki Kujawskie

ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż nieruchomości położonej w Rucewie.

Położenie nieruchomości: Rucewo

Oznaczenie nieruchomości wg  księgi wieczystej: BY1I/00035169/0

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka nr 79/30

Powierzchnia działki: 0,0881 ha

Opis nieruchomości: działka niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nierucho-
mość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Złotniki Kujawskie zatwierdzonym uchwałą Rady 
Gminy Złotniki Kujawskie nr XXIV/162/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. 
działka ewidencyjna nr 79/30 położona jest w strefie funkcjonalnej D rol-
niczo-osadniczej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 27.364,00 zł, wysokość wadium: 
2.700,00 zł.

Z uwagi na nieznany cel przeznaczenia zakupu działki, do sprzedaży zo-
stanie doliczony odpowiedni podatek VAT, wynikający z przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna od obciążeń.

Przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Rucewie odbędzie się 
w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Złotnikach 
Kujawskich, ul. Powstańców Wielkopolskich 6 pokój nr 24.

Wadium należy wpłacić do 21 maja 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy w Złotnikach, ul. Powstańców Wielkopolskich 6 oraz na stronie 
internetowej BIP tut. urzędu.
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- Mówi się, że z rowerem „za 
pan brat”, a to oznacza, że cykli-
sta niejako specjalizuje się w jeź-
dzie na nim i po prostu lubi 
jazdę jednośladem. Szkoda, że 
u niektórych nie idzie to w pa-
rze z bezpieczeństwem na dro-
dze. Rowerzyści są traktowani 
jak niechronieni uczestnicy ru-
chu drogowego, bo nie chroni 
ich karoseria jak w samocho-
dzie. Ponadto sami też są zobo-
wiązani do przestrzegania prze-
pisów, a nie zawsze tak jest - in-
formuje asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu.  

Tylko 13 kwietnia  patrole 
ruchu drogowego - prowadząc 
kontrole na terenie powiatu ino-
wrocławskiego - zatrzymały 
do kontroli pięciu rowerzystów 
jadących wężykiem. Przedział 
wiekowy jadących jednośla-
dami to od 41 do 67 lat, a stan ich 
nietrzeźwości od pół do ponad 
dwóch promili alkoholu w orga-

nizmie. - Niektórzy z zatrzyma-
nych w trakcie rozmowy z poli-
cjantem wręcz ledwie stali 
na nogach. Przykładem może 
być zatrzymany w Zawiszynie 
(w gminie Rojewo) 47-latek. Ten 
miał ponad dwa promile. Rower 

oparł o płot, a sam musiał nieco 
odpocząć - dodaje Izabella 
Drobniecka.  

Piątka cyklistów popełniła 
poważne wykroczenia na dro-
dze. Czterech mężczyzn zo-
stało ukaranych mandatami 

karnymi w wysokości po 500 
zł. W jednym przypadku został 
sporządzony wniosek o ukara-
nie do sądu. Po wykonaniu 
przez policjantów czynności ro-
werzyści zostali przekazani ro-
dzinom.                                             (DM) 

Cykliści są jak inni uczestnicy 
ruchu drogowego. Obowią-
zuje ich kodeks drogowy.  
Dotyczą ich również przepisy 
o stanie trzeźwości. Ostatnio 
zatrzymani przez policjan-
tów ruchu drogowego  
rowerzyści nie mają się  
czym pochwalić.
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Leśne kontrole
Funkcjonariusze sekcji kon-
trolno-rozpoznawczej oraz 
JRG 1 i 2 Inowrocław w dniach 
8-19 kwietnia przeprowadzili 
kontrolę obszarów leśnych 
na terenie powiatu inowro-
cławskiego.  

Podczas wykonywania zadań 
służbowych zwrócili szcze-
gólną uwagę na stan zabezpie-
czeń przeciwpożarowych, 
punkty czerpania wody i do-
jazdy pożarowe. W rejonie 
operacyjnym inowrocławskich 

strażaków lasy administro-
wane są przez pięć nadle-
śnictw: Cierpiszewo, Gniew-
kowo, Gołąbki, Miradz oraz So-
lec Kujawski.  

Łączna powierzchnia la-
sów na terenie powiatu inowro-
cławskiego wynosi ponad 
12000 hektarów, co stanowi  
10 procent powierzchni wszyst-
kich gruntów.  

Najwyższa lesistość wystę-
puje na terenach gmin Gniew-
kowo, Dąbrowa Biskupia i Ro-
jewo (20-25%).                                    (DM)

- W jednej z „sieciówek” na te-
renie Inowrocławia w marcu 
doszło do kilku kradzieży płyt 
DVD wartości ponad tysiąca 
złotych. Monitoring sklepowy 
zarejestrował, jak pewien 
mężczyzna wchodzi i porusza-
jąc się po sklepie bierze płyty, 

a po zawinięciu je w gazetę 
wynosi - informuje asp. szt. Iza-
bella Drobniecka z KPP w Ino-
wrocławiu.  

Kryminalni wpadli na trop 
mieszkańca miasta, którego 
miały interesować właśnie 
płyty z filmami. Jego sylwetka 
odpowiadała tej z nagrania 
na monitoringu. 

14 kwietnia w tym samym 
sklepie doszło do kolejnej kra-
dzieży płyt. Policjanci powia-
domieni o przestępstwie prze-
szukiwali Rąbin. W pewnym 
momencie zauważyli wytypo-

wanego mężczyznę. Ten na ich 
widok zaczął uciekać przez po-
bliskie targowisko i między blo-
kami. Nic mu to nie dało, bo zo-
stał zatrzymany. Mężczyzna 
był pod wpływem alkoholu. 
Miał w plecaku niedawno skra-
dzione płyty. 

Kryminalni przeszukali 
również miejsce zamieszkania 
40-latka i zabezpieczyli tam kil-
kadziesiąt płyt, które mają po-
chodzić z przestępstwa. Zatrzy-
many usłyszał zarzut kradzieży. 
Może spodziewać się kary 
do pięciu lat więzienia.            (DM)

Pięć lat pozbawienia wolności 
grozi 40-latkowi, którego na-
mierzyli i zatrzymali inowro-
cławscy kryminalni. Choć był 
zamaskowany został rozpo-
znany przez policjantów 
 i odpowie za kradzieże.
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Znaleźli pocisk 
w Sławęcinku
W sobotę w Sławęcinku pod-
czas prac polowych mężczy-
zna natrafił na niewybuch. Jak 
się okazało, był to pocisk arty-
leryjski 75 mm z okresu wojny. 

W ostatnim czasie to już 
czwarty przypadek, gdy pod-
czas prac rolnych na terenie 
powiatu inowrocławskiego 
wydobywane są niewybuchy. 

W sobotę w Sławęcinku st. 
asp. Waldemar Zwierzyński 
i sierż. Mateusz Bicki z policyj-
nego patrolu grupy rozpozna-

nia minersko-pirotechnicznego 
zabezpieczyli teren. Dyżurny 
powiadomił też wojskowy pa-
trol saperski, który przejął po-
cisk, by zdetonować go na poli-
gonie. 

- O tego typu znaleziskach 
należy niezwłocznie powiado-
mić policję. Niewybuchów nie 
wolno dotykać, przenosić ich, 
rzucać w nie przedmiotami. 
Grozi to śmiercią - ostrzega asp. 
szt. Izabella Drobniecka z Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Inowrocławiu.                                (MW)                              
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„Kolekcjoner” kradł płyty DVD ze sklepów Działania 
„Prędkość” 
na drogach
Policjanci ruchu drogowego cy-
klicznie prowadzą akcje, by 
na drogach było bezpieczniej. 
Ostanie działania pokazały,  
że blisko osiemdziesiąt procent 
skontrolowanych kierujących 
jechała przekraczając prędkość. 

13 kwietnia inowrocławska 
„drogówka” przeprowadziła 
kolejne działania „Prędkość”. 
Działania objęły cały powiat 
inowrocławski, a prowadziło je 
15 policjantów, w tym policjanci 
grupy SPEED.  

- Mundurowi skontrolo-
wali prędkość 90 pojazdów. 
Przepisy złamało 71 kierujących 
- wylicza asp. szt. Izabella Drob-
niecka z Komendy Powiatowej 
Policji w Inowrocławiu. - Pa-
trole mandatami karnymi uka-
rały 46 osób, a 25 pouczyły. 
W jednym przypadku zostały 
zatrzymane prawo jazdy 
za przekroczenie prędkości 
w terenie zabudowanym. 
W Suchatówce patrol inowro-
cławskiej grupy SPEED namie-
rzył kierowcę forda. Mężczyzna 
jechał z prędkością 102 km/h. 
Został ukarany mandatem kar-
nym i punktami. Na trzy mie-
siące policjanci zatrzymali jego 
prawo jazdy.                                      (DM)                                      

Nietrzeźwi rowerzyści
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Dyżur telefoniczny zorgani-
zowany przez inowrocławską 
policję był adresowany do ro-
dziców, opiekunów i nauczy-
cieli. Policjantki rozmawiały 
z nimi o sprawach dotyczą-
cych dzieci i młodzieży. 
Obecna sytuacja sprawia bo-
wiem, że wiele młodych osób 
dotykają problemy, a nawet 
zagrożenia, z którymi sobie 
sami nie radzą. 

Wychodząc naprzeciw współ-
czesnym problemom związa-
nym z zagrożeniami dotykają-
cymi dzieci i młodzież,  
14 kwietnia policjantki st. asp. 
Justyna Piątkowska i asp. szt. 
Izabella Drobniecka zorganizo-
wały dyżur telefoniczny.  

Taka forma komunikacji 
została zaadresowana do rodzi-
ców, opiekunów i nauczycieli. 
Obecny czas bowiem, z uwagi 
na pandemię, jest trudny dla 
wszystkich, a tym bardziej dla 
dzieci i młodzieży. Mają oni 
mało okazji do wspólnych spo-
tkań, uspołeczniania się i do-
świadczania, co niestety nie 
wpływa na wszystkich dobrze. 

- Podsumowując wczoraj-
szy dyżur dzwoniący rodzice 
sygnalizowali problemy wycho-
wawcze i opiekuńcze z dziećmi. 

Dotyczyły one między innymi 
obecnej sytuacji szkolnej, pro-
blemów rożnego typu z nauką, 
relacji z rówieśnikami, ale też 
rodzicami - informuje asp. szt. 
Izabella Drobniecka. 

Kontaktujący się z poli-
cjantkami nauczyciele podkre-
ślali, że zauważają również pro-

blem uzależnienia od inter-
netu. Młodzież niestety zbyt 
często czas wolny spędza „w 
sieci” przez co może być nara-
żona na różnego rodzaju zagro-
żenia. 

Dyżur poświęcony był in-
formacjom i wskazówkom. Po-
licjantki kierowały również ro-

dziców do poradni specjali-
stycznych działających na tere-
nie powiatu. Z uwagi na sygna-
lizowane zagrożenia płynące 
z internetu policyjni profilak-
tycy kolejny raz w tym roku 
szkolnym planują dla uczniów 
przeprowadzenie zajęć na ten 
właśnie temat.                                               (DM)

Policja pomaga i radzi

FO
T.

 L
AF

AR
GE

Kulturalne projekty

Festiwale muzyczne i kon-
certy, przeglądy twórczości fil-
mowej, warsztaty teatralne 
i radiowe, wystawy malarskie – 
milion złotych z budżetu woje-
wództwa trafiło w tym roku 
na organizację w naszym re-
gionie 84 różnorodnych wyda-
rzeń kulturalnych.  

 Realizacja imprez uzależniona 
jest od aktualnej sytuacji epide-
micznej. 

- Kultura to nieodłączny 
element każdego społeczeń-
stwa. Dostarcza nam wyjątko-
wych emocji, prowadzi do roz-

woju osobistego, dzięki niej 
tworzona jest wspólnota mię-
dzy ludźmi. Jesteśmy dumni, że 
jako samorząd województwa 
możemy wspierać  wyjątkowe 
przedsięwzięcia kulturalne, 
które sprawiają, że nasz region 
staje się jeszcze piękniejszy – 
mówi marszałek Piotr Całbecki. 

Środki trafią m.in. na  zada-
nie „W starym kinie” - Stowa-
rzyszenia „Tuczno, moje małe 
Kujawy” (3500 zł) i na X Ku-
jawski Festiwal Pieśni Ludowej 
- Wojewódzkiego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rol-
niczych (3000 zł).                       (DM)
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Tai Wo�  nden
indywidualny, trzykrotny mistrz świata na żużlu

EKOzwycięzcy
OCZYSZCZACZ powietrza 

GRATIS
przy zakupie 
pompy ciepła

www.eurotherm-niewiadomski.pl
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Grupa spadkowa 
Miejsca 8-19: Unia Gniew-
kowo - Start Eco-Pol Pruszcz 
2:0, Kamil Fajkowski, Mateusz 
Filipiak, Cuiavia Bank Spół-
dzielczy Inowrocław - Cheł-
minianka Chełmno 1:1, Mate-
usz Brzóstowski - Dawid 
Szpankiewicz, Legia Chełmża 
- Orlęta Aleksandrów Kujaw-
ski 0:2, Dmytro Bohachov, 
Kacper Krajewski, Kujawiak 
Lumac Kowal - Lech Rypin 1:2,  
Adrian Rybka - Daniel Jasie-
niecki 2, Sparta Brodnica - 
Wda Świecie 0:1, Jakub Rat-
kowski, KS Brzoza - BKS Byd-
goszcz 0:8, Paweł Dudzik 2, 
Jakub Makowski 2, Jan Cha-
chuła, Wiktor Majchrzak, 

Oskar Andrzejewski, Robert 
Rydzyński.  

Tabela: 8. Unia G. 32 
punkty, 9. Wda 31, 10. Legia 30, 
11. BKS 29, 12. Lech 28,  
13. Sparta 27, 14. Chełminianka 
23, 15. Orlęta 22, 16. Start 20,  
17. Cuiavia Bank Spółdzielczy 
16, 18. Kujawiak Lumac 13,  
19. KS Brzoza 3.    

Grupa mistrzostwska 
Miejsca 1-7: Sportis SFC 
Łochowo - Kujawianka Izbica 
Kujawska 1:4, Marcin Krzy-
wicki - Łukasz Galanciak, Bar-
tosz Andrzejewski, Sebastian 
Antas, Oleg Tabaka, Chemik 
Moderator Bydgoszcz - Pogoń 
Mogilno 4:1, Maksym Ada-
menko 2, Maciej Kot, Szymon 
Maziarz - Błażej Duszyński, Li-
der Włocławek - Zawisza Byd-
goszcz 0:5, Adrian Brzeziński 
2, Wojciech Mielcarek, Korne-
liusz Sochań, Wojciech Ło-

jeczko (samobójcza). Pauzo-
wała Włocłavia Włocławek.     

Tabela: 1. Zawisza Byd-
goszcz 49 pkt., 2. Chemik Mode-
rator 44, 3. Włocłavia 43, 4. Lider 
Włocławek 43, 5. Kujawianka 37, 

6. Sportis SFC Łochowo 34, 7. Po-
goń Mogilno 29.    

W sobotę gniewkowianie 
zagrają w Świeciu (godz. 12.30), 
a inowrocławianie pojadą 
do Kowala (godz. 16).                (DM)

Punkty czwartoligowców
W meczach piłkarskiej czwar-
tej ligi zwycięstwo odniosła 
Unia Gniewkowo . Punkt zdo-
była Cuiavia Bank Spółdzielczy 
Inowrocław.  

Wrócili na boiska
Na boiska wróciły drużyny pił-
karskiej piątej ligi (grupy 2). 

Wyniki 
Polcalc Lubienianka Lubień Ku-
jawski - Gopło Kruszwica 0:2, 
Mateusz Kurtysiak 2, Pogoń II 
Mogilno - Notecianka Pakość 
2:4, Paweł Kasprowicz, Michał 
Wojciechowski - Kacper Moz-
gawa 3, Kamil Kala, Piast Koło-
dziejewo - Tłuchowia Tłu-
chowo 3:1, Łukasz Burkiewicz, 
Jakub Priebe, Piotr Kędziora (na 
zdjęciu) - Jakub Woliński, No-
tecianka - Goplania Inowrocław 
6:0, Norbert Rościszewski 4, 
Kamil Kala, Przemysław Strze-
sak, Gopło - GKS Baruchowo 
3:5, Michał Kruszczyński, Kac-
per Lewandowski, Kevin Pie-
karski - Kamil Bógdał 2, Patryk 
Olczak, Michał Rosiak, Piotr 
Kierus, Łokietek Brześć Kujaw-
ski - Piast 3:2, Łukasz Kraszew-
ski, Michał Skonieczny, Jakub 
Kosztowny - Piotr Kędziora 2, 
Tłuchowia Tłuchowo - Wisła 
1:1, Daniel Sieciński - Łukasz 
Olewiński,  LTP Lubanie - Wisła 
Dobrzyń 1:0, Kamil Trzeciak, 
GKS Baruchowo - Zdrój Ciecho-
cinek 2:4, Michał Rosiak, Kamil 
Bógdał - Angelo Stawski, Rado-
sław Czułkowski, Paweł Zara-
nek, Piotr Walaszkowski, Zdrój 
- Mień Lipno 4:0, Daniel Matu-
szak 4, Pogoń II - LTP 1:5, Mi-

chał Wojciechowski - Damian 
Piernikowski 2, Kamil Trzeciak, 
Michał Świątkowski, Łukasz 
Różański.     

Tabela: 1. Notecianka 56 
punktów, 2. Łokietek 53, 3. Zdrój 
49, 4. Lubienianka 36, 5. Noteć 
Ł. 35, 6. Gopło 34, 7. GKS 33,  
8. Wisła 31, 9. LTP 27, 10. Mień 25, 
11. Pogoń II 25, 12. Tłuchowia 24, 
13. Dąb BOSiR Barcin 21, 14. Go-
plania 16, 15. Piast 15, 16. Zjedno-
czeni 12, 17. Szubinianka Szubin 
5. Wycofał się Ziemowit Osię-
ciny.                                                          (DM)                                             
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  Trzecia liga (grupa 2) 
Miejsca 9-22: Chemik Police - 
Unia Janikowo 0:1, Maciej My-
siak, Flota Świnoujście - Pomo-
rzanin Toruń 1:0, Paweł Iskra, 
Unia Swarzędz - Mieszko Gnie-
zno 3:0, Krzysztof Wolkiewicz, 
Igor Jurga, Michał Niedź-
wiedzki, Nielba Wągrowiec - 
Gwardia Koszalin 1:0, Tomasz 
Bzdęga, Gryf Wejherowo - Ja-

rota Jarocin 1:0, Dawid Blok, 
Górnik Konin - Bałtyk Koszalin 
1:4, Sebastian Milanowski - Ar-
kadiusz Jasitczak 2, Jakub 
Forczmański, Sebastian Ginter, 
Kotwica Kołobrzeg - Sokół Kle-
czew 1:2, Łukasz Staroń - Mate-
usz Cegiełka, Dominik Chro-
miński.    

Tabela: 9. Sokół 36 punk-
tów, 10. Kotwica 35 pk, 11. Bał-
tyk K. 35, 12. Unia Janikowo 33, 
13. Nielba 30, 14. Jarota 29, 15. 
Pomorzanin 29, 16. Flota 29, 17. 
Unia Swarzędz 28, 18. Gwardia 
28, 19. Gryf 25, 20. Chemik 9,  
21. Górnik 8, 22. Mieszko 2.          

Miejsca 1-8: Elana Toruń - 
Bałtyk Gdynia 2:0, Damian 
Lenkiewicz, Hubert Antko-

wiak, KP Starogard Gdański - 
GKS Przodkowo 2:1, Filip So-
snowski 2 - Marcin Kajca, Polo-
nia Środa Wielkopolska - Radu-
nia Stężyca 2:2, Krystian Paw-
lak, Adrian Szynka - Dawid 
Dempa, Dawid Retlewski, Świt 
Skolwin - Pogoń II Szczecin 4:2, 
Szymon Kapelusz 2, Adam Ła-
dziak, Shuma Nagamatsu - Sta-
nisław Wawrzynowicz 2.  

Tabela: 1. Radunia 62 pkt., 
2. Świt 56, 3. Polonia 51, 4. KP 
Starogard 45, 5. Elana 40, 6. 
GKS Przodkowo 39, 7. Bałtyk G. 
34, 8. Pogoń II 34.  

W sobotę janikowianie 
jadą do Konina na mecz z kolej-
nym zdegradowanym już ze-
społem - Górnikiem (godz. 17). 

Ilość spadkowiczów uza-
leżniona jest od postawy w dru-
giej lidze drużyn z województw: 
kujawsko-pomorskiego, po-
morskiego, zachodniopomor-
skiego i wielkopolskiego. Obec-
nie na trzech ostatnich miej-
scach są: Olimpia Grudziądz, 
Lech II Poznań i Olimpia Elbląg. 
Tuż przed strefą spadkową są 
Błękitni Stargard. 

Puchar Polski 
Ćwierćfinały: Unia Solec Ku-
jawski - Elana 0:3, Aleksander 
Kowalski, Sebastian Rak, Hu-
bert Antkowiak, Włocłavia 
Włocławek - Pomorzanin To-
ruń 1:0, Adam Kujawski.                
(DM)

Unia zwyciężyła w Policach

Piłkarze Unii Janikowo - nie bez 
kłopotów - zdobyli  trzy punkty 
na boisku outsidera grupy 2 
trzeciej ligi. Wygrali w Policach 
z zawodnikami Chemika 
po bramce Macieja Mysiaka. 
Wciąż mają szansę na utrzyma-
nie się w rozgrywkach.
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Korty od 1 maja
1 maja zostaną otwarte korty 
tenisowe znajdujące się 
przy ulicy Przy Stawku 1  
w Inowrocławiu.  

Od 26 kwietnia na terenie 
obiektu zostanie uruchomiona 
sprzedaż karnetów, których za-
kup będzie można uregulować 
gotówką lub kartą płatniczą. 

Obiekt czynny będzie co-
dziennie w godz. 6.30-22.  

- Zachęcamy do skorzysta-
nia z nowości – biletu weeken-
dowego. Zapisów można doko-
nywać pod numerem telefonu: 

523555378 bądź drogą mailową: 
korty@osir.inowroclaw.pl  - in-
formuje Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Inowrocławiu. Zapra-
szamy wszystkich entuzjastów 
tenisa.  

OSiR przypomina o prze-
strzeganiu wszystkich zasad 
zachowania bezpieczeństwa 
higieniczno-sanitarnego. 

Każdy z klientów jest zo-
bligowany do zakrywania ust 
i nosa maseczką, dezynfekcji 
rąk oraz zachowania 1,5-metro-
wego dystansu społecznego. 
(DM)
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KSK Noteć Inowrocław - BS 
Polonia Bytom 65:95 (11:23, 
16:25, 15:27, 23:20), Aleksander 
Filipiak 27 (2), Damian Szczepa-
nik 11 (1), Marcin Majer 8, Mate-
usz Marciniak 6, Karol Micha-
łek 5, Kacper Grzelak 4, Kamil 
Maciejewski 3, Mateusz Ziół-
kowski 1, Mateusz Stańczuk 0, 
Jan Kwieciński 0 - Wojciech 
Leszczyński 16 (1), Szymon 
Daszke 15 (2), Marcin Salamo-
nik 15 (1), Rafał Serwański 12 (2), 
Emil Podkowiński 11, Norbert 
Kujon 10 (3), Patryk Mol 5 (1), 
Piotr Łucka 4, Jakub Kucharski 
3 (1), Wiktor Czyżewski 2, 
Krzysztof Kurdubski 2. 

Pierwszy mecz dla Polonii 
81:73 i 2:0 dla bytomian w ry-
walizacji do dwóch zwycięstw. 

Spotkanie rozegrane w hali 
OSiR na Rąbinie zupełnie nie 
wyszło podopiecznym trenera 
Piotra Wiśniewskiego. 

Pudłowali nie tylko rzuty 
za trzy punkty (3/22), ale także 
spod kosza i półdystansu (19/42 
za 2). Przegrali walkę na de-

skach 36:40. Popełnili także aż 
20 strat.  

W ataku skuteczny był tylko 
rozgrywający Aleksander Fili-
piak (5/7 za 1, 8/13 za 2, 2/8 za 3). 

- Zdecydowanie nie był to 
nasz dzień. Nasza drużyna 
kończy sezon na etapie najlep-
szych 16 drużyn drugiej ligi. 
Dziękujemy kibicom za wspar-
cie. Na podsumowanie przyj-
dzie czas. Mamy nadzieje, że 
w nowym sezonie spotkamy 
się wszyscy razem w hali - oce-
niły władze KSK Noteć. 

Inne wyniki  
KS Kosz Pleszew - UNB AZS 
UMCS Start Lublin 73:97 (0:2 
w play off), ŁKS AZS UŁ SG Łódź 
- Rycerze Rydzyna 74:97 (0:2), 
IgnerHome AZS Basket Nysa - 
Sokół Ostrów Mazowiecka 73:72 
(2:0), Ogniwo Szczecin - AZS 
AGH Kraków 86:102 (0:2), KS 
Sudety Jelenia Góra - Tur Basket 
Bielsk Podlaski 72:88 (0:2), Daas 
BH Bielsko-Biała - MMKS Żak 
Koszalin 85:104 (0:2), AZS AWF 
Mickiewicz Romus Katowice - 
MKK Gniezno 96:83 i 90:93 
(1:1).     

Pary ćwierćfinałowe: Żak -
IgnerHome AZS, AZS AGH - 
Tur, Rycerze - Polonia, Start - 
Mickiewicz/MKK.                       (DM)                              

Koszykarze KSK Noteć zakończyli sezon
Zawodnicy KSK Noteć Inowro-
cław odpadli w drugiej run-
dzie fazy play off drugiej ligi. 
Przegrali po raz drugi z Polonią 
Bytom. Zakończyli sezon 
w czołowej 16 rozgrywek.
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Pomoc
całodobowa
tel. 52 351 02 36

e-mail: biuro@sotor.pl

www.sotor.pl
ul. Sobieskiego 23

Gniewkowo
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