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Władzom Otwocka nie  
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W związku z odmowną DECYZJĄ STAROSTY OTWOCKIEGO z dn. 18 maja (!) 2019 r. skierowaną do p. 
Janusza Golińskiego, prezesa Zarządu OKS Start ws. wydania zezwolenia na przeprowadzenie zawo-
dów sportowych z przykrością oświadczam, iż I Półmaraton Otwocki poświęcony pamięci Ireny Sendle-
rowej, który był planowany na 27 października 2019, nie odbędzie się... - czytaj s. 3
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Osoby bezpośrednio za-
interesowane tą sytuacją, 
a także obserwatorzy, gdyż 
sprawa wzbudziła sporą 
sensację wśród mieszkań-
ców Otwocka, co dało się 
zauważyć w mediach spo-
łecznościowych, czekały na 
moment, w którym dowiedzą 
się, o co tak naprawdę cho-
dzi, gdzie leży problem oraz 
kim jest osoba, która wygrała 
konkurs na dyrektora MOK-
TiS-u, dystansując w głoso-
waniu komisji takich konku-
rentów jak Dariusz Kordek 
czy Krzysztof Balawender. 
Jeden z członków komisji, 
decydującej o wyborze nowej 
dyrekcji, już wówczas skwito-
wał przesłuchanie kandydat-
ki Kupiszewskiej jako kaba-
ret, a podstawą do wyboru jej 
osoby zdaniem głosujących 
miało być m.in. wieloletnie 
doświadczenie we współpro-
wadzeniu rodzinnej restaura-
cji w Wiązownie.

Wstępnie zaplanowany 
porządek obrad KKSiT RM 
Otwocka przewidywał temat 
sprawozdania z działalności 
MOKTiS-u dopiero na szó-
stej pozycji jako temat mniej 
istotny niż np. kwestia współ-
pracy partnerskiej między 
miastami: Otwock w Polsce 
i Szumsk na Ukrainie. Na 
prośbę radnego Przemysła-
wa Bogusza oraz na wniosek 
członka komisji radnego Ire-
neusza Paśniczka przenie-
siono go na pierwsze miejsce 
( tuż po punktach formal-
nych), jako że dla większości 
zgromadzonych wyjaśnienie 
problemu w MOKTiS-ie było 
głównym celem spotkania.

Z inicjatywy przewod-

Sprawozdanie z zarzutów i osobistych 
zasług, czyli lepszej zmiany ciąg dalszy

W podanym do wiadomości publicznej sprawozdaniu z dzia-
łalności otwockiego teatru z dn. 2 października 2019 roku mo-
żemy przeczytać m.in. poniższe słowa obecnej dyrektor pla-
cówki Małgorzaty Kupiszewskiej: „Towarzyszy mi nieustanna 
fala hejtu.” Jest tam również informacja, że 10 osób spośród 
pracowników MOKTiS-u złożyło wymówienia pomimo propo-
zycji awansu i podwyżek. Pani dyrektor deklaruje także, iż wię-
cej wyjaśni podczas posiedzenia Komisji Kultury, Turystyki i 
Sportu zaplanowanego na dzień 16 października 2019.

niczącego, pierwszy raz w 
tradycji posiedzeń KKTiS, 
przebieg posiedzenia oparł 
się głównie na zadaniu po 
kolei przez osoby zainte-
resowane pytań, na które 
pani Kupiszewska zaczęła 
odpowiadać dopiero po wy-
słuchaniu ich wszystkich. 
Spowodowało to w kilku 
przypadkach rozmycie od-
powiedzi na istotne kwestie, 
m.in. czy podjęto już dzia-
łania w celu zatrudnienia 
nowych pracowników, czy 
pojawiły się ogłoszenia lub 
konkursy mające wyłonić 
nową kadrę MOKTiS oraz 
ile czasu potrwa rekrutacja. 
Taki porządek uniemożliwił 
także pytającym odniesie-
nie się do otrzymanych od-
powiedzi, jednak zdaniem 
przewodniczącego miało to 
wręcz zapobiec dyskusji, 
jak również domniemanej 
,,pyskówce”.

Sprawozdanie ze 100 dni 
opieki pani Kupiszewskiej 
nad ośrodkiem sprowadza 
się do listy spraw, które - 
według jej własnych słów -  
szczególnie nią wstrząsnęły 
oraz do niewątpliwych zasług 
z jej strony na rzecz ośrodka. 
Skupia się w swym raporcie 
głównie na „szokujących” 
zaniedbaniach, jak np. brak 
fragmentu podłogi w klubie 
SMOK, (podczas gdy, jak za-
uważył radny Dariusz Piętka, 
sprawy tego rodzaju leżą w 
gestii właściciela budynku), 
na „wstrząsających” niedo-
patrzeniach w inwentaryzacji 
kilku 100-letnich obrazów w 
MZO, których pochodzenie 
ani wartość jednak nie jest 
jeszcze w ogóle ustalona, 

czy sytuacjach, w których to 
ona musiała zapobiegać ra-
żącemu brakowi zaangażo-
wania w obowiązki ze strony 
pracowników, jak brak przy-
gotowania ciasta na jedną z 
imprez. Zdaniem pani dyrek-
tor 100 dni to zaledwie 100 
dni. Wystarczająco długo, by 
doszło do kryzysowej i  na-
piętej sytuacji w ośrodku.

Na pytanie ze strony rad-
nego Ireneusza Paśniczka 
o powód tak licznych wy-
powiedzeń pracy ze strony 
pracowników (na 28 zatrud-
nionych w dniach od 10 lipca 
do 8 września umowę wypo-
wiedziało 7 osób, potem do-
łączyły kolejne) pani dyrektor 
odparła, iż pracownika po 
prostu nie można zmusić do 
pracy i każdy, kto składa wy-
mówienie, robi to świadomie 
i dobrowolnie, zapewne ze 
względu na lepsze warunki w 
innym miejscu zatrudnienia. 
Ponadto zapytana o to, czy 
starała się dowiedzieć o po-
wody rezygnacji odparła, iż 
pracownicy nie mają takiego 
obowiązku, by wolę swojego 
odejścia uzasadniać. Mimo 
iż proponowała stanowiska 
kierownicze oraz podwyżki 
(pracownikom obwinionym 
za wstrząsające zaniedba-
nia), ludzie zdecydowali się 
na odejście. W toku posie-
dzenia okazało się także, że 
pracownicy w związku z listą 
zarzutów zawartych w spra-
wozdaniu nie mieli formalnej 
okazji się do nich odnieść.

Mecenas Adam Szcze-
panik, towarzyszący pani 
dyrektor podczas sesji, po-
wiedział, że pierwszy raz 
w życiu widział pracownika 
trzaskającego drzwiami tak, 
aż jego telefon spadł ze sto-
łu. Skomentował również, 
że poziom niechęci ze stro-
ny pracowników wobec pani 
dyrektor jest, jak to określił, 
ogromny.

Nie pierwszy raz podczas 
sporu i kwestii wymówień 

pracy podkreślany jest fakt, 
iż sytuacja dotyczy wielo-
letnich, zaangażowanych w 
swoją misję oraz szanowa-
nych, nagradzanych pracow-
ników placówki z wieloletnią 
tradycją. Zmiana miejsca 
pracy to poważna decyzja 
i odejście tak wielu osób w 
jednym czasie nie jest oczy-
wiste. Pani dyrektor nie widzi 
problemu: to nie ona wy-
powiedziała ludziom pracę, 
sami odchodzą. Większego 
problemu nie widzi także pan 
prezydent Margielski, który 
na ile czas mu pozwalał, mo-
nitorował przebieg spotka-
nia, analizując każdą kwe-
stię pod kątem zgodności z 
prawem. Podkreślał przy tym 
zalety postawy pani dyrektor, 
jej czujność wobec niedo-
ciągnięć w funkcjonowaniu 
ośrodka oraz potencjalnych 
zagrożeń. W kwestii spornej 
co do przepisów prawnych 
dotyczącej odejścia z pracy 
radnego Marcina Michalczy-
ka, który pierwotnie otrzymał 
wymówienie wbrew wymo-
gom ustawowym, a o którym 
wszystkie zainteresowane 
strony wiedziały, że jest rad-
nym, prezydent skomento-
wał, iż gdyby nie ugoda mię-
dzy stronami wypowiedzenia, 
mogłyby istnieć podstawy do 
pociągnięcia radnego do od-
powiedzialności za nieścisło-
ści w jego dokumentacji pra-
cownika, z której nie wynika 
jasno, iż radnym jest. 

Ze strony osób związa-
nych z MOKTiS oraz miesz-
kańców Otwocka padło wiele 
pytań. Jaka jest wizja pani 
dyrektor, co do turystycz-
nej działalności MOKTiS-u, 
gdyż do tej pory poruszała 
jedynie kwestie związane z 
kulturą. Czy sporządzono 
protokoły z przeglądu loka-
li ośrodka, skoro mowa jest 
o tylu zaniedbaniach (tu ze 
strony pani dyrektor zostały 
zaprezentowane zdjęcia w 
charakterze dokumentacji)?. 

Aktorka-amatorka o prawie 
trzydziestoletnim stażu w te-
atrze zapytała, dlaczego pani 
dyrektor nie znalazła czasu 
przez okres swojej działal-
ności na to, by z członkami 
teatru amatorskiego po pro-
stu porozmawiać. Inna oso-
ba drżącym głosem zwróciła 
uwagę p. Kupiszewskiej, iż 
podchodząc do pracowników 
placówki z pogardą, zapomi-
na o tym, że są ludźmi.

Osoba odpowiedzialna 
za działalność placówki kul-
turalnej zaśmiewa się, gdy 
myli imię poety Różewicza, 
stwierdza, że to nieważne, 
aby po chwili uznać, że jed-
nak ważne lub głośno wy-
raża swoje wątpliwości, jak 
mieszkańcy Otwocka wytrzy-
mają dźwięki koncertów cho-
pinowskich, itp. Raz sugeru-
je preferowanie organizacji 
koncertów zespołów bardziej 
młodzieżowych, za chwi-
lę zapowiada rozśpiewanie 
otwockiej młodzieży głównie 
pod kątem publiczności - se-
niorów. Pani Kupiszewska 
z wiarą w pozytywny wy-
dźwięk swoich słów mówi, iż 
wiedziała, że ta praca to nic 
miłego i że poświęca się dla 
ludzi.

Prezydent Margielski, 
według uchwały z dn. 7 mar-
ca 2019 o zmianie statutu i 
zasadach funkcjonowania 
MOKTiS jej wykonawca i 
nadzorca z ramienia Orga-
nizatora – miasta Otwocka, 
w trakcie sesji stwierdził, iż 
nie ma w całej sprawie mocy 
rozstrzygającej. Określił spór 
jako niecodzienny, uznał, że 
zastrzeżenia są, bo w każdej 
sytuacji są, ale w zasadzie 
problemu nie ma, skoro od 
strony prawnej wszystko jest 
w porządku. Obie strony, za-
równo nowa dyrekcja, jak i 
druga strona sporu, powinny 
po prostu stonować emocje i 
dążyć do naprawienia sytu-
acji.  

KS
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W związku z odmow-
ną DECYZJĄ STAROSTY 
OTWOCKIEGO z dn. 18 
maja (!) 2019 r. skierowaną 
do p. Janusza Golińskie-
go (otrzymana 21.10.2019) 
ws. wydania zezwolenia na 
przeprowadzenie zawodów 
sportowych z przykrością 
oświadczam, iż I Półmara-
ton Otwocki poświęcony 
pamięci Ireny Sendlerowej, 
który był planowany na 27 
października 2019, nie od-
będzie się.

Od samego początku or-
ganizacja przedsięwzięcia 
nie zapowiadała się łatwo. Do 
zorganizowania imprezy o tak 
sporym rozmachu - przewidy-
wano udział około 400 osób 
- jak wiadomo potrzebne jest 
odpowiednie zaplecze finan-
sowe. Cieszę się, że udało mi 
się zainteresować pomysłem 
Półmaratonu Otwocki Klub 
Sportowy Start, ponieważ to 
ten klub wcześniej organizo-
wał otwockie maratony. Klub 
Start wziął udział w konkur-
sie na pozyskanie funduszy, 
od miasta Otwocka otrzymał 
20.000 zł. Wnioskodawcą 
kwoty był prezydent Otwocka, 
a radni zatwierdzili do budżetu 
2019 r.

W trakcie tworzenia ze-
społu do organizacji imprezy 
wspólnie zweryfikowaliśmy 
koszty przedsięwzięcia i oka-
zało się, iż aby doszło ono 
do skutku, będzie potrzebne 
ok. 65.000 zł. Potraktowałem 
tę sytuację jako wyzwanie i 
wspólnie ze wszystkimi zaan-
gażowanymi osobami podzie-
liliśmy proces organizacji ma-
ratonu oraz towarzyszących 
mu atrakcji na zadania i etapy. 
Odbyło się to przy wsparciu 
Ryszarda Myśliwskiego, któ-
ry ma duże doświadczenie w 
organizacji imprez biegowych, 
Bożeny Dziubińskiej, Agaty 
Nawrockiej, Doroty Mądrej i 
Wojtka Gąsiewskiego. Pod-
stawowe wyłonione cele to: 
określenie trasy, zaplanowa-
nie organizacji ruchu, znale-
zienie wykonawcy organizacji 
ruchu oraz oczywiście znale-
zienie funduszy, jak również 
wiele innych działań. Rozpo-
częliśmy intensywne przygo-
towania - PRO BONO - nie 
patrząc, czy koliduje to z go-
dzinami naszej pracy, czy od-
bywa się po pracy, to były setki 
telefonów i dziesiątki spotkań i 
pism.

Na spotkaniu w teatrze 

Władzom Otwocka nie po 
drodze z Sendlerową

zorganizowanym przez panią 
dyrektor Małgorzatę Kupi-
szewską w czasie, gdy OKS 
Start miał wkrótce podpisać 
lub pisał już umowę na orga-
nizację półmaratonu, otrzy-
małem zapewnienie od pani 
dyrektor, że zrobi wszystko, 
aby wspomóc proces powsta-
wania imprezy. Od tamtej pory 
niestety nie nastąpiło z jej 
strony żadne zainteresowanie 
wydarzeniem ani chęć speł-
nienia deklaracji.

Patronka
Szczególną dla mnie kwe-

stią była sprawa nadania or-
ganizowanej imprezy imienia 
Ireny Sendlerowej. Będąc 
członkiem Komisji Kultury, 
Sportu i Turystyki RM, wie-
działem o pomyśle na budowę 
pomnika Ireny Sendlerowej, 
a także o przekazanej przez 
jej córkę woli pani Ireny, by 
nie czcić jej pamięci pomni-
kami. Stąd mój pomysł, aby 
to Półmaraton nosił imię tej 
zasłużonej otwocczanki. Był 
on przeanalizowany wspólnie 
z zespołem przygotowującym 
imprezę i zyskał aprobatę.

Klub OKS wystąpił do 
Urzędu Miasta Otwocka o 
zmianę nazwy zadania z I 
Półmaratonu Otwockiego na 
I Półmaraton Otwocki imie-
nia Ireny Sendlerowej. Do tej 
pory nie otrzymał oficjalne-
go pisma umożliwiającego 
tę zmianę. Nie czekając na 
odpowiedź, postanowiłem 
po około dwóch tygodniach 
dopytać o tę kwestię w urzę-
dzie, na co z wydziału kultury 
otrzymałem informację tele-
foniczną, że prezydenci nie 
wyrażają zgody na zmianę 
nazwy zadania. Pan Wojtek 
Gąsiewski zaproponował, by 
do wcześniejszej nazwy po 
prostu dodać dopisek „po-
święcony Irenie Sendlerowej”. 
Chciałem upamiętnić tę oso-
bę, gdyż w moim poczuciu jest 
ona wielkim symbolem miłości 
i tolerancji, chciałem nadać 
organizowanemu półmara-
tonowi taki charakter. Jest to 
najbardziej znana na całym 
świecie mieszkanka Otwocka, 
osoba, której szczególnie na-
leży się pamięć za uratowanie 
w czasie wojny 2500 dzieci, 
honorowa obywatelka nasze-
go miasta. Po trudnościach, 
jakie napotkałem w związku 
z nadaniem nazwy imprezie,  
zorientowałem się, że zadanie 
zorganizowania tego przed-
sięwzięcia może spotkać się z 

poważnymi utrudnieniami.
Co do trasy półmarato-

nu została ona opracowana 
zgodnie z sugestiami miesz-
kańców - nawiązując do wcze-
śniej istniejącego maratonu. 
Prowadzi po lesie, po ulicach 
powiatu, wstępnie miała też 
przebiegać po obu stronach 
torów. Z racji prowadzonych 
obecnie prac modernizacji 
trasy kolejowej nie było to 
możliwe, dlatego trasę tę po-
prowadziliśmy tylko po ulicach 
jednej strony miasta oraz po 
lesie.

Zabezpieczenie
Wiedząc o potrzebie du-

żej liczby osób do zabez-
pieczania organizacji ruchu, 
skontaktowałem się z żan-
darmerią wojskową. Zgodnie 
z wyznaczoną trasą biegu do 
zabezpieczenia na ulicach 
potrzebowaliśmy 60 osób, w 
tym policji. Trasa półmaratonu 
miała przebiegać w 50% ulica-
mi, a w drugiej połowie przez 
las. Na początku rozmów 
otrzymałem informację wstęp-
ną, że żandarmeria może nam 
pomóc. Kolejne telefony ogra-
niczały pomoc aż do ostatecz-
nej informacji, że w tym roku 
nie będzie to możliwe.

Poszukując rozwiązania 
razem z Wojciechem Gąsiew-
skim, przedstawicielem OKS, 
spotkałem się z Komendan-
tem Powiatowej Straży Po-
żarnej w Otwocku z prośbą 
o wsparcie organizacji ruchu 
podczas półmaratonu. Ko-
mendant zapewnił o takiej 
możliwości przez OSP z Wólki 
Mlądzkiej i Jabłonny, mając na 
uwadze bezpieczeństwo po-
wiatu i dostęp do pozostałych 
jednostek. Pismo potwierdza-
jące taką wolę zostało wysła-
ne do ww. jednostek. Po spo-
tkaniu OKS wystosował pismo 
do komendanta PSP i prezy-
denta.

Tutaj pojawił się kolejny 
problem. Pan prezydent od-
powiedział pismem, w którym 
powołuje się na artykuł 6 ust. 1 
ustawy z dn. 20 czerwca 1997 
r., Prawo o ruchu drogowym, 
z którego wynika, iż jednost-
ki straży pożarnej nie mogą 
wesprzeć imprezy biegowej, 
gdyż „mogą dawać polecenia 
lub sygnały uczestnikowi ru-
chu lub innej osobie znajdu-
jącej się na drodze tylko pod-
czas czynności związanych z 
prowadzeniem akcji ratowni-
czej”. Zasadniczo z odpowie-
dzi pana prezydenta wynikało, 

iż „nie ma uprawnień, aby na-
kazać OSP wzięcie udziału w 
tego typu działaniach” i że de-
cyzja należy do Zarządu OSP, 
a jednostki OSP powinny brać 
udział wyłącznie w akcjach 
związanych z zabezpiecze-
niami przeciwpożarowymi.

Widzi się jednak, że w całej 
Polsce wolontariusze, straża-
cy i wiele różnych sił nieza-
leżnych takie imprezy wspo-
maga. Zorientowałem się już, 
że na udział OSP z Wólki i 
Jabłonny nie mogę liczyć. W 
tej sytuacji postanowiliśmy ob-
dzwonić straże, które są poza 
Otwockiem i tu spotkaliśmy 
się z odzewem pełnym chęci 
do pomocy w naszym przed-
sięwzięciu.

Będąc na kolejnym spotka-
niu z policją usłyszałem (jak 
również takie pismo oficjalne  
otrzymał OKS Start, ponow-
nie nawiązujące do art. 6 ust. 
1 ustawy z dn. 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogo-
wym), iż OSP nie może kiero-
wać ruchem podczas imprezy. 
Wcześniej podczas rozmów 
wstępnych temat ten nie budził 
żadnej wątpliwości. Na spo-
tkaniu zasugerowano zmia-
nę trasy, co też uczyniliśmy. 
Udział był następujący: 20% 
stanowiły ulice i 80% lasu. 
Zaktualizowane dokumenty 
zostały przedstawione w Sta-
rostwie oraz na komendzie. 
Po tym otrzymałem telefon, 
że organizowane jest spotka-
nie w komendzie z udziałem 
pracownika Urzędu Miasta 
Otwocka z wydziału kultury 
oraz policji. Na spotkaniu pod-
kreślono bezpieczeństwo wy-
nikające z mniejszego udziału 
ulic w przebiegu trasy, walory 
leśne nowego rozplanowa-
nia. Spotkanie to odbyło się 
w piątek. Już na poniedziałek 
zorganizowałem kolejne spo-
tkanie w terenie z udziałem 
policji, przedstawicieli klubu 
OKS i firmy zajmującej się or-
ganizacją ruchu DROGMAX. 
Wszyscy szczegółowo zapo-
znali się z trasą, z objazdami 
i koniecznym oznakowaniem. 
Na ulicach w 100% miała za-
bezpieczać ruch policja, pozo-
stali w lesie. Pani Agata Na-
wrocka z OKS postarała się, 
żeby gmina Karczew, ZDP jak 
również Komenda Stołeczna 
Policji zaopiniowali pozytyw-
nie plan organizacji.

Jako organizatorzy prze-
widzieliśmy wiele atrakcji za-
równo dla biegaczy, jak i dla 
kibiców, interesujących i ra-

dosnych zajęć dla dzieci oraz 
zbiórkę na pomoc w rehabili-
tacji Sylwii Król. Tu podzięko-
wanie dla Sylwii Czyżewskiej 
i jej koleżanek za organizację 
wydarzeń towarzyszących 
półmaratonowi. Po rozmo-
wie z panią dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr. 2 im Ireny 
Sendlerowej uzyskałem za-
pewnienie włączenia się w 
przedsięwzięcie.

Odmowa starosty
Niestety, od starosty 

otwockiego otrzymaliśmy pi-
smo, zresztą datowane nie 
wiedzieć czemu na dzień 18 
maja 2019, a przecież odno-
szące się do naszych wnio-
sków z października br., iż 
odmawia się nam możliwości 
zorganizowania imprezy, gdyż 
nie spełniliśmy wymogów kon-
kretnej ustawy.

I Półmaraton poświęcony 
pamięci Ireny Sendlerowej z 
ciekawą nową trasą, zabawa-
mi w hali OKS, interesującymi 
stoiskami, z muzyczną opra-
wą, czyli trzy godziny zaplano-
wanej dla otwocczan imprezy, 
niestety musi zostać odwołany

Zapisało się ponad 240 
osób – wpłaciło około 160 
osób. Byłaby to świetna pro-
mocja Otwocka. Spięliśmy 
budżet co do złotówki i tu do-
datkowe podziękowania dla 
Urzędu Marszałkowskiego, 
którego przedstawicielem była 
Bożena Żelazowska - ówcze-
sna radna województwa ma-
zowieckiego, a obecnie poseł 
oraz sponsorom: IPPO, Drog-
max, Top Market, Piekarnia 
Staropolska, Bruk-Bud, Elko-
mech, WMA Energia.

Do niniejszego oświadcze-
nia załączony jest skan decy-
zji starosty otwockiego oraz 
odpowiedź z upoważnienia 
prezydenta miasta Otwocka 
odnośnie udziału w akcji kie-
rowania ruchem przez OSP z 
Wólki Mlądzkiej i Jabłonny - 
dostępne na portalu iOtwock.
info.

Ireneusz Paśniczek



25 PAŹDZIERNIKA 2019

Petycja jest prawem oby-
watelskim, z którego korzysta-
my, kiedy inne formy społecz-
nej dyskusji zawodzą lub nie 
odnoszą pożądanego skut-
ku. W potocznym rozumieniu 
jest nią dokument podpisany 
przez wiele osób i skierowany 
do jakiegoś urzędu. Podsta-
wą prawną  składania petycji 
w Polsce jest ustawa z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 870) , 
która weszła w życie 6 wrze-
śnia 2015 roku. Czy podpisy-
wanie petycji ma w ogóle jakiś 
sens? Czy nasz podpis pod 
pismem popierającym żąda-
nie lub podjęcie jakiejś decyzji 
dotyczącej życia zbiorowego 
jest na tyle ważny, że warto go 
składać? Odpowiedź brzmi: 
TAK!

Mieszkańcy bloków przy ul. 
Poniatowskiego 33-39, którzy 
negatywnie odnoszą się do 
pomysłu władz Otwocka wy-
budowania na swym cichym 
i kameralnym osiedlu kilku-
piętrowego molocha w posta-
ci wielorodzinnego budynku 
TBS, kłócącym się nie tylko 
ze zdrowym rozsądkiem (pi-
saliśmy o tym w Nr 18/2019 i 
19/2019 „iOtwock.info” - przyp. 
red.), ale i urbanistyczną kon-
cepcją tego miejsca, wciąż 
chcą rozmawiać. Wierzą, że 
z władzą, która przecież po-
winna być dla ludzi, można się 
porozumieć i wspólnie zna-
leźć kompromisowe rozwią-
zanie. Ale chcieliby również, 
aby przedstawiane przez nich 
racje zostały wzięte pod uwa-
gę. Trudno dyskutować, kiedy 
druga strona odrzuca bezal-
ternatywnie wszystkie argu-
menty i uparcie forsuje swoje 
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W corocznym rankin-
gu zostały zebrane dane 
dotyczące kosztów usług 
komunalnych, na które 
składają się:  • opłaty za 
wodę i ścieki, •  za wy-
wóz odpadów, • za par-
kowanie, • ceny biletów 
w komunikacji publicznej 
oraz • podatek od nieru-
chomości.

Ludzie petycje piszą, 
czyli niekończąca się historia otwockiego TBS-u

,,Ludzie listy piszą” śpiewali Skaldowie w popularnej w latach 70. piosence. Dzisiaj zamiast 
listów piszemy raczej e-maile, a w Otwocku coraz częściej… petycje. No cóż, chciałoby się 
rzec: jakie czasy, taka forma komunikowania się.

- niekoniecznie najlepsze  - 
rozwiązania.

W petycji przygotowanej 
przez mieszkańców osiedla i 
złożonej w tej sprawie na ręce 
Andrzeja Gurdziela, repre-
zentującego Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji Urzędu 
Miasta Otwocka, wnoszą oni 
o “ponowne przeanalizowanie 
planów budowy dużego bloku 
TBS i parkingu naziemnego 
na działce nr 4/3, 4/4 obrę-
bu 147 przy ulicy Poniatow-
skiego”. Uważają, że  projekt 
przedstawiony przez inwesto-
ra jest nielogiczny. Nie widzą 
w nim zarówno logiki architek-
tonicznej i urbanistycznej, jak 
również środowiskowej czy 
społecznej. Ich zdaniem „pro-
ponowane zagospodarowanie 
osiedla nawet doraźnie nie 
rozwiązuje problemów miesz-
kaniowych miasta. Co istotne, 
doraźne zyski, które zostaną 
osiągnięte w wyniku realizacji 
tego przedsięwzięcia, będą 
niewspółmierne do kosztów z 
tym związanych”.

W całej tej sprawie jest 
zdecydowanie więcej pytań 
niż odpowiedzi. Chociażby 
kwestia, czy planowana in-
westycja mieści się w ramach 
długofalowej strategii władz 
Otwocka wobec  Soplicowa. 
Jeśli miasto planuje w przy-
szłości dalszą, intensywną za-
budowę tej dzielnicy, to jaki to 
będzie miało wpływ na klimat 
i historyczny charakter tego 
miejsca? A jeśli wspomniany 
TBS ma być jedynym tak du-
żym blokiem w tej okolicy, to 
jeszcze bardziej kłóci się to 
z dobrą praktyką spójnej i lo-
gicznej miejskiej urbanistyki. 
Pamiętacie Państwo, jak w 

czasach gierkowskich budo-
wano bloki z wielkiej płyty? 
Nie wiem jak Wy, ale ja mam 
nieodparte wrażenie… déjà 
vu.

Po drugie: jakie były powo-
dy rezygnacji z poprzedniego 
projektu zagospodarowania 
osiedla z 2011 roku, który za-
kładał budowę dwóch, mniej-
szych budynków, zbliżonych 
gabarytowo do obecnej zabu-
dowy? Dziwi fakt, że tak dobry 
projekt, zaakceptowany przez 
Mazowieckiego Konserwatora 
Zabytków (WN.5183.7.2011), 
obecne władze odrzucają, nie 
biorąc go w ogóle pod uwagę.

Mieszkańcy Poniatowskie-
go podkreślają, że mają pełną 
świadomość faktu, iż Otwock 
potrzebuje inwestycji mieszka-
niowych i nie chcą być postrze-
gani jako “hamulcowi” rozwoju  
powiatu. Ale nie chcą się też 
zgodzić, aby odbywało się to 
ich kosztem, z naruszeniem 
istniejącej zabudowy osiedla, 
bez poszanowania środowiska 
naturalnego i żyjącej tu spo-
łeczności. Argumentują to w 
petycji przedłożonej władzom 
miasta w następujący sposób: 
„zapewnienie ludziom miesz-
kań jest słuszne, ale nie może 
się odbywać bez respektowa-
nia historii istniejącej zabudo-
wy, bez konsultacji społecz-
nych, bez głębszych analiz. 
Po czasie może się okazać, że 
długofalowe koszty z tym zwią-
zane będą dużo bardziej dotkli-
we, niż ta ograniczona liczba 
mieszkań. Uważamy również, 
że Otwock jest miastem, które 
nie mając rozwiniętego prze-
mysłu, a jedynie potencjał tury-
styczny - powinno się skupić w 
sposób szczególny na ogólnej 

estetyce miasta. Jest to kie-
runek, który naszym zdaniem 
przyniesie dużo więcej korzy-
ści w dalszej perspektywie, niż 
jednorazowy sukces w postaci 
kilkudziesięciu mieszkań TBS”.

I w końcu wątpliwość, czy 
powierzenie realizacji tego 
projektu miejskiej spółce 
OZEC gwarantuje jego nale-
żyte wykonanie. Czy spółka 
ta ma wystarczające doświad-
czenie, kompetencje i zaple-
cze niezbędne do przepro-
wadzenia tak dużej inwestycji 
mieszkaniowej? Jaką mamy 
pewność, że planowana in-
westycja zostanie przeprowa-
dzana zgodnie z wszelkimi 
zasadami prawnymi, ekono-
micznymi, architektonicznymi i 
urbanistycznymi? Czy miejska 
spółka daje większą gwaran-
cję jakości zrównoważonego 
rozwoju niż prywatni dewelo-
perzy, którzy - w przeciwień-
stwie do inwestora, jakim jest 
miasto -  budują pod swoimi 
blokami parkingi podziemne, 
co w nowoczesnym budow-
nictwie jest już w zasadzie 
normą? Jak wytłumaczyć fakt, 
że miasto narzuca prywatnym 
inwestorom restrykcyjne wy-
magania w tym względzie, a 
samo się do nich nie stosuje?

Mieszkańcy złożyli też od-
wołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w 
Warszawie od decyzji nr 58 z 

dnia 03.06.2019 roku (sygn. 
WPP.6730.44.2019.BS) o wa-
runkach zabudowy dla inwe-
stycji polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego wraz z niezbędną 
infrastrukturą i miejscami po-
stojowymi na terenie działek o 
nr 4/3, 4/4 z obrębu 147 przy 
ul. Poniatowskiego w Otwoc-
ku, zaskarżając ją w całości 
i wnosząc o uchylenie oraz 
przekazanie organowi I in-
stancji do ponownego rozpa-
trzenia. Twierdzą, że przy jej 
wydawaniu w rażący sposób 
zostało naruszone prawo, a 
sama decyzja jest wadliwa ze 
względów formalnych i mery-
torycznych. Czy mają rację 
- czas pokaże. Póki co wybie-
rają  się na kolejne spotkanie, 
które ma się odbyć w UM 29 
października br. Miejmy na-
dzieję, że tym razem prezy-
dent Margielski weźmie w nim 
udział osobiście i nie będzie 
wyręczał się urzędnikami. 
Propozycja kolejnego spotka-
nia ze strony mieszkańców to 
dobry symptom. Wszak nie-
zależnie od tego, jak dalej po-
toczą losy tej sprawy, historia 
pokazuje, że szczera i otwarta 
rozmowa rozwiązała już nieje-
den konflikt społeczny. Tylko 
czy naszych otwockich włoda-
rzy na nią stać?

Andrzej Idziak

Trzecie najdroższe miasto - Otwock
Otwock jest w 2019 roku jednym z najdroższych miast powiatowych w Polsce jeśli chodzi o usługi komunalne - tak 
wynika z rankingu opublikowanego przez poznańską firmę Curulis.

Spośród 339 miast powia-
towych w Polsce, uszerego-
wanych od najtańszych do 
najdroższych, Otwock znalazł 
się na pozycji 337 (droższe są 
jeszcze tylko Milicz i Mysłowi-
ce). Już w poprzednim roku 
nie należał do grona miast 
tanich, bo znajdował się na 
miejscu 328. Skok o 9 miejsc 
w kierunku najdroższych spo-

wodowała ostatnia drastycz-
na podwyżka opłat za odbiór 
odpadów komunalnych. Pod 
tym względem Otwock jest 
najdroższym miastem powia-
towym w kraju.

Łącznie - jak wynika z ra-
portu Curulis -  rodzina w 
Otwocku zapłaci w 2019 r. 
za ww. usługi komunalne 4 
404,56 zł, czyli o 1402,56 zł 

więcej niż wyniosła średnia 
opłata przeciętnej polskiej 
rodziny - 3 002 zł. 

Dla porównania w Mińsku 
Mazowieckim (6. miejsce 
w rankingu) roczne wydatki 
rodziny na usługi komunal-
ne wynoszą 1 857,05 zł, a w 
najtańszych w kraju Kozieni-
cach - 1 386,52 zł.

red.
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Katarzyna Sierocińska 
517 571 808 reklama2@iotwock.info

14 października podczas 
XVII Sesji Rady Miejskiej w 
Karczewie zapadła decyzja 
o likwidacji z końcem roku 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Karczewie, a 
powołaniu samorządowej in-
stytucji kultury pn. Centrum 
Kultury i Sportu w Karczewie.

Inicjatorem zmiany był bur-
mistrz Michał Rudzki, który po 
objęciu urzędu zlecił audyt MO-
SiR-u pod kątem zarówno finan-
sowym jak i organizacyjnym. Jak 
relacjonował na sesji RM, audyt 
ten wykazał różne nieprawidło-
wości, z których najpoważniej-
szą jest ilość pieniędzy przeka-
zywanych z budżetu miejskiego 
na funkcjonowanie jednostki. 
Otóż MOSiR to samorządowy 
zakład budżetowy, co  oznacza, 
że na jego działanie miasto może 
zgodnie z prawem przekazać z 
budżetu 50 proc. potrzebnych 
środków, resztę MOSiR powi-
nien zarobić sam. Jednak w rze-
czywistości był finansowany ze 
środków publicznych w ponad 
80 proc. - dodatkowe fundusze 
(ok. 30 procent ) trafiały na konto 

gał radny Jarosław Jobda.
Z kolei wiceprzewodnicząca 

RM Anna Rudnicka chciała za-
pewnienia burmistrza, że w jego 
planach przeznaczenie hali to 
nie tylko kultura, ale i sport. 

Radni byli też sceptyczni co 
do przewidywanych korzyści 
finansowych wynikających z re-
organizacji i kilkakrotnie podkre-
ślali, że oczekują po roku spra-
wozdania z efektów zmian.

W odpowiedzi na to bur-
mistrz stwierdził, że wątpliwe, 
aby już po roku hala przynosiła 
korzyści finansowe, szczegól-
nie, że potrzebuje znacznego 
doinwestowania. Jednakże jest 
przekonany, że reorganizacja 
przyniesie korzyści w postaci 
większej liczby organizowanych 
imprez dla mieszkańców oraz 
obszerniejszej oferty kulturalnej 
na co dzień. 

Za likwidacją MOSiR-u gło-
sowało 9 radnych, 1 osoba była 
przeciw, 5 się wstrzymało od 
głosu. Za powołaniem Centrum 
Kultury i Sportu w Karczewie 
głosowało 14 radnych, z czego 
1 osoba się wstrzymała.

Kazimiera Zalewska

Zamiast MOSiRu - CKS
zakładu z tytułu opłat za użytko-
wanie przez szkoły i kluby, które 
dostawały pieniądze na ten cel z 
kasy miejskiej. - Chcę odejść od 
tej fikcji - stwierdził burmistrz. 

Ponadto w MOSiR brakuje 
kadr - są pomysły na wydarzenia 
sportowe, ale nie ma komu tego 
zrealizować. Sama hala nato-
miast bardzo potrzebuje moder-
nizacji, m.in. nowego dachu czy 
zainstalowania klimatyzacji, aby 
była konkurencyjna na rynku ko-
mercyjnym.

Nowa instytucja, czyli Cen-
trum Kultury i Sportu w Kar-
czewie (w skrócie CKS), ma 
być łatwiejsza do zarządzania. 
- Głównie chodzi o to, aby ta jed-
nostka była efektywna, jeśli cho-
dzi o kadry i oczywiście finanse 
- powiedział burmistrz Rudzki.

Mimo omawiania sprawy już 
od dłuższego czasu (na wcze-
śniejszych komisjach), obecni na 
sesji radni mieli sporo wątpliwości 
co do zaproponowanego przez 
burmistrza rozwiązania. - Ja bym 
nie chciał, żeby przerzucenie 
MOSiR-u do MGOK-u uszczu-
pliło budżet i tak nie dość mocno 
rozwijającej się kultury - zastrze-

OGŁOSZENIA drobne!
 PILNE! Skuteczne! WAŻNE!

Sprzedasz? Kupisz? 
Szukasz pracowników? Oferujesz usługi?

OGŁOŚ TO NA CAŁY POWIAT w IOTWOCK.INFO!
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Po mszy świętej zaprosze-
ni goście, nauczyciele oraz 
uczniowie udali się do liceum, 
gdzie miały miejsce dalsze 
uroczystości, którym towarzy-
szyły dwa poczty sztandaro-
we - pierwszy z 1966 roku w 
składzie: Jadwiga Czarnowska, 
Anna Szymańska-Petryk oraz 
Włodzimierz Latoszek oraz 
obecny poczet reprezentowany 
przez uczniów klasy 3E: Mag-
dalenę Białek, Karolinę Mar-
czak oraz Mateusza Kopyta.

Najpierw głos zabrała dy-
rektor liceum Joanna Michal-
czyk, która w swoim przemó-
wieniu odniosła się nie tylko 
do historii placówki, ale także 
podziękowała wszystkim do-
tychczasowym uczniom, na-
uczycielom, pracownikom i 
absolwentom za ich wkład w 
funkcjonowanie szkoły. Następ-

Uroczystość 100 - lecia 
Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku

11 października 2019 roku w naszej szkole miała miejsce bardzo podniosła uroczystość – 
100 - lecie Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku. Obchody 
rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii pw. Zesłania Ducha 
Świętego w Otwocku ks. Krzysztofa Wojdę, podczas której poświęcono nowy sztandar 
szkoły ufundowany przez Radę Miasta Otwocka.

nie głos zabrali przedstawiciele 
władz powiatu i miasta: starosta 
Cezary Łukaszewski i wicepre-
zydent Sławomir Sierański, a 
także przedstawiciel Mazo-
wieckiego Kuratorium Oświaty 
– Krzysztof Pogorzelski oraz 
dyrektor partnerskiej szkoły w 
Niemczech – Ulf Kleine-Piening 
wraz z panią Corinną Vossiek. 
Po oficjalnych przemówieniach 
został przedstawiony rys hi-
storyczny najstarszej szkoły w 
powiecie otwockim, podczas 
którego Roman Mazek – na-
uczyciel historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie  - odniósł się także 
do publikacji wydanej z okazji 
100-lecia istnienia najstarszej 
szkoły średniej w Otwocku 
pt. „100 Lat Tradycji. Liceum 
Ogólnokształcące nr I im. K. 
I. Gałczyńskiego w Otwocku”. 
Następnie absolwent naszej 

szkoły Jacek Czarnowski prze-
prowadził krótką rozmowę z  
Kirą Gałczyńską – córką pa-
trona liceum, która opowiadała 
o swoim ojcu i jego twórczości. 
W dalszej części uroczystości, 
w obecności dyrektor Oświaty 
Powiatowej, przedstawiciela 
rodziny Franciszka Adamskie-
go, dyrektor szkoły - Joanny 
Michalczyk, a także uczniów, 
nastąpiło uroczyste odsłonię-
cie tablicy ufundowanej z oka-
zji 100-lecia oraz nadanie auli 
imienia prof. Franciszka Adam-
skiego – nauczyciela języka ła-
cińskiego, a sali 122 (potocznie 
zwanej małą aulą) imienia Igna-
cego Gogolewskiego – aktora 
filmowego i teatralnego, a także 
absolwenta liceum obecnego 
na uroczystości.

Po części oficjalnej odbył 
się krótki program artystyczny 

pt. „Zielony Gałczyński”, nawią-
zujący do twórczości patrona 
szkoły, a przygotowany pod 
kierunkiem nauczycielek języka 
polskiego: Katarzyny Kałuszko 
oraz Jadwigi Gołaszewskiej. 
W programie tym wzięli udział 
uczniowie klasy IIID wraz z wy-
chowawczynią Lidią Jaszczuk, 
nauczyciele, a także rodzice 
i przyjaciele naszego liceum. 
Po programie artystycznym 
wszyscy zostali zaproszeni na 
tort ufundowany przez Reginę 
Oskrobę i poczęstunek przygo-
towany przez firmę Fresh4You 
z Wiązowny. Każdy zaproszo-
ny gość otrzymał egzemplarz 
książki wydanej z okazji 100-le-
cia istnienia szkoły. Rozmowom 
w kuluarach nie było końca.

Uroczystość jubileuszową 
prowadzili absolwenci naszej 
szkoły; Adrianna Winiarek Ja-
kubowska i Mariusz Kopyt.

Dyrekcja Liceum Ogólno-
kształcącego Nr I im. K. I. Gał-
czyńskiego w Otwocku skła-
da serdeczne podziękowania 
Komitetowi Organizacyjnemu 
obchodów stulecia szkoły oraz 

Zespołowi Szkół Ekonomiczno-
-Gastronomicznych za wypoży-
czenie sprzętu. Podziękowania 
kierujemy również do władz po-
wiatu otwockiego oraz wszyst-
kich jego radnych za wsparcie 
finansowe w organizacji jubile-
uszu oraz za prezent przeka-
zany na rzecz placówki. Dzięki 
Państwa pomocy mogliśmy 
godnie uczcić tak ważny jubile-
usz. Dziękujemy również wła-
dzom miasta Otwocka i wszyst-
kim radnym za ufundowanie 
nowego sztandaru szkoły oraz 
odrestaurowaniu dwóch amfor, 
które po latach wróciły na swo-
je miejsce i stały się ponownie 
ozdobą głównych schodów w 
budynku. Dziękujemy radzie 
rodziców za wsparcie i miłe sło-
wa wygłoszone na uroczysto-
ści. Dziękujemy pani Reginie 
Oskrobie za ufundowanie tortu 
jubileuszowego oraz wszystkim 
pozostałym sponsorom, którzy 
wsparli organizację jubileuszu. 
Dziękujemy wszystkim za 
obecność. Do zobaczenia przy 
kolejnych okazjach.  

Joanna Michalczyk, Piotr Szuba

Dawny poczet sztandarowy z 1966 r. w składzie 
Jadwiga Czarnowska, Włodzimierz Latoszek, 
Anna Szymańska-Petryk

Dyrektor Joanna Michalczyk i 
fundator tortu okolicznościo-
wego - pani Regina Oskroba

Dyrektorzy Liceum - od lewej stoją Wojciech  
Dziewanowski (1991-2011), Edward Nietupski  
(1967-1985), Joanna Michalczyk (od 2011 roku)

Obecny poczet sztandarowy w składzie Magdalena 
Białek, Mateusz Kopyt oraz Karolina Marczak

Dyrektor Joanna Michalczyk i pani Kira Gałczyńska - 
córka Patrona Szkoły
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Mordred, żelazny czarnoksiężnik, oblega Camelot 
wraz ze swoją armią. Próbuje doprowadzić do 
tego, by magowie zapanowali nad ludzkością. 
Królowi Brytyjczyków, Utherowi Pendragonowi 
(Eric Bana), udaje się go zabić. Tronu pożąda 
również młodszy brat władcy, Vortigern (Jude 
Law). Organizuje zamach stanu. Korzysta z magii 
wiedźm i poświęca własną żonę, żeby zostać 
demonicznym rycerzem. Dzięki zdobytej mocy 
zabija małżonkę Uthera, Igrianę. Później w poje-
dynku ginie brat mężczyzny.

TVN fi lm przygodowy, USA, 2017

Król Artur: Legenda miecza 20:00

Piątek

POLSAT

20:05

Sobota

Gerry i Holly stanowią idealnie małżeństwo. 
Niestety, szczęście pary nie trwa długo. Lekarze 
diagnozują u mężczyzny nieuleczalną chorobę. 
Utrata ukochanego i zarazem najlepszego 
przyjaciela wpędza owdowiałą Holly w głęboką 
depresję. Kobieta traci chęć życia i zamyka się 
w swoim świecie, co bardzo niepokoi jej matkę 
i przyjaciółki. W dniu 30. urodzin Holly czeka 
niezwykła niespodzianka. Kobieta otrzymuje ta-
jemniczą przesyłkę. Do tortu zaś dołączona jest 
taśma z nagraną wiadomością od... Gerry’ego.

Sympatyczny szczur Remy ma tylko jedno 
marzenie, lecz jak na gryzonia niezwykłe. Chce 
zostać sławnym szefem kuchni w jednej z wykwint-
nych paryskich restauracji. Zwierzak jest obdarzony 
genialnym zmysłem powonienia i smaku, dlatego 
jest przekonany, że ma do tego zawodu szczególne 
predyspozycje. Na nic zdaje się presja jego rodziny, 
która najchętniej widziałaby go raczej w roli 
zwyczajnego, śmietnikowego gryzonia niż mistrza 
kuchni. Remy trafi a do kanałów mieszczących się 
pod elegancką restauracją. 

TVP1 melodramat, USA, 2007 fi lm animowany, USA, 2007

P. S. Kocham cięRatatuj 22:35

Niedziela

Młody Mohammad Assaf (Tawfeek Barhom) 
urodził się w Palestynie i mieszka w Strefi e 
Gazy. Decyduje się wykorzystać swój talent 
wokalny i wziąć udział w cieszącym się dużą 
popularnością programie „Arab Idol”. Jego 
występ wzbudza olbrzymie emocje publicznoś-
ci. Do głosowania na niego nakłania zarówno 
prezydent, jak i premier. Niespodziewanie suk-
ces chłopca staje się symbolem. Daje nadzieję 
pogrążonym w wojnie Palestyńczykom, że są 
w stanie się zjednoczyć.

TVP2 dramat biografi czny, Palestyna, Holandia, Egipt, 2015

Idol z ulicy22:50

Poniedziałek

Poruszający się na wózku inwalidzkim Jake Sully, 
zostaje wysłany na Pandorę - księżyc planety 
Polyphemus w układzie Alfa Centauri. Celem 
misji jest uzyskanie dostępu do złóż cennego 
minerału o nazwie unobtainium. Otaczające je 
obszary zamieszkuje rasa humanoidalnych Na’vi. 
W przeciwieństwie do ludzi żyją oni w wielkiej 
harmonii z przyrodą. Za pomocą najnowszej 
technologii genetycy tworzą zbudowane z DNA 
człowieka i mieszkańców Pandory awatary, 
których zachowaniem można kierować. 

POLSAT fi lm sf, Wielka Brytania, USA, 2009 

Avatar20:10

Wtorek

Meghan Milles marzy o zostaniu moderatorką 
wiadomości telewizyjnych. Gdy umawia się na 
rozmowę w sprawie pracy, wydaje się, że jej 
pragnienie się ziści. Niestety, nie wszystko idzie 
po jej myśli. Humor psuje jej chłopak (Oliver 
Hudson), który ją porzuca. Zła i nieszczęśliwa 
Meghan postanawia towarzyszyć przyjaciółkom, 
Rose i Denise (Sarah Wright Olsen), podczas wy-
jścia na miasto. W pewnym momencie dziewcz-
yny, które wypijają za dużo alkoholu, zaczynają 
bawić się z nowo poznanymi mężczyznami. 

TVP2 komedia, USA, 2014 

Dzień z życia blondynki22:35

Środa

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszaw-
ie Małgosia marzy o pracy w agencji reklamowej. 
Cierpliwie wysyła do kolejnych fi rm swoje CV. Aby 
zdobyć pieniądze na utrzymanie, nim dostanie 
upragnioną posadę, Małgosia, jak jej chłopak Piotr, 
rozwozi pizzę. Dostarczając zamówienie do jednej 
z agencji, dziewczyna przy okazji próbuje się dow-
iedzieć o losy swojego podania. Od przystojnego 
mężczyzny imieniem Dawid (Tomasz Kot), którego 
wzięła za prezesa fi rmy, stara dowiedzieć, jakie ma 
szanse zatrudnienia. 

TVN komedia romantyczna, Polska, 2007 

Dlaczego nie!22:30

Czwartek
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05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:20 Przysięga - serial 
obyczajowy, prod. Turcja

07:10 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:10 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
09:40 Okrasa łamie przepisy 

- Tradycyjne polskie oleje 
- magazyn kulinarny

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:55 Natura w Jedynce

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga - serial obycza-

jowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan

- telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Dziewczyny ze Lwowa 

- serial obyczajowy TVP
21:30 Krew z krwi - serial TVP
22:40 Dzień Bastylii 

- fi lm sensacyjny
00:20 SEAL Team - komando 

Foki - serial

04:40 Koło fortuny 
05:15 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
06:05 Stany Zjednoczone 

z lotu ptaka. Zachodnie 
wybrzeże - serial 
dokumentalny

06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
14:10 O mnie się nie martw
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski 

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada
- teleturniej

17:15 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Gotowi do gotowa-

nia. Start! - magazyn 
kulinarny

18:55 Teściowe i synowe. 
Kto tu rządzi?
- reality show

19:30 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:35 Czar Par - program 
rozrywkowy

22:15 Muzyka na weekend 
23:25 Dziewczyna z sąsiedzt-

wa - komedia
01:20 Anatomia zła - dramat
03:25 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:20 Doradca smaku 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Domowe rewolucje 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Szkoła
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła
16:30 19 + - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn 

20:00 Król Artur: 
Legenda miecza 
- fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania, 2017, 
reż. Guy Ritchie, wyk. 
Charlie Hunnam, Astrid 
Berges-Frisbey, Jude Law, 
Djimon Hounsou, Eric 
Bana, Aidan Gillen 

22:40 Wyspa 
- fi lm S-F, USA, 
2005, reż. Michael Bay, 
wyk. Ewan McGregor, 
Scarlett Johansson, Dji-
mon Hounsou, Sean Bean, 
Steve Buscemi, Michael 
Clarke Duncan 

01:25 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

02:25 Uwaga! 
- magazyn 

02:45 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy

20:05 Dancing with 
the Stars. Taniec 
z Gwiazdami
- program rozrywkowy
prod. Polska

22:10 Conan barbarzyńca
 Conan od najmłodszych 

lat przejawia talent wo-
jownika. Jednak nim zdąży 
dorosnąć, w jego rodzin-
nych stronach rozgorzeje 
krwawa wojna. Khalar 
Zym - potężny władca i 
czarnoksiężnik - zgładzi 
całe plemię małego Cona-
na. Prawie całe – na swoje 
nieszczęście nie zdoła 
schwytać walecznego 
chłopca. Mijają lata. 

00:45 Projekt Almanach
02:55 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

07:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:00 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

08:25 Studio Kultura 
08:40 Mój mały Everest 

- fi lm dokumentalny
09:10 Historia kina w Popiel-

awach - fi lm obyczajowy, 
reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Krzysztof Majchrzak, 
Bartosz Opania, Grażyna 
Błęcka - Kolska, Michał 
Jasiński, Tomasz Krysiak

11:00 Rodzina Kanderów 
- Cena awansu. Rok 1954 
- serial obyczajowy

12:10 Scena Klasyczna 
12:55 Studio Kultura
13:15 50. Międzynarodowy 

Festiwal Chopinowski 
- Duszniki Zdrój - recital 
fortepianowy Kevina 
Kennera - recital

14:10 Danton - dramat 
historyczny

16:35 Duże zwierzę
- fi lm obyczajowy, 
reż. Jerzy Stuhr, 
wyk. Jerzy Stuhr

18:00 Odyseja fi lmowa
19:05 Teledyski
19:20 Którędy po sztukę 
19:30 Koło pióra - magazyn
20:00 Informacje kulturalne

- informator kulturalny 
20:30 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu - Lenny
20:35 Wieczór kinomana 

- Lenny - dramat
22:35 Świat w piosence - 

Jawni, głośni i dumni 
- cykl dokumentalny

23:30 Tygodnik Kulturalny
00:15 Teraz animacje! - Seks 

dla opornych - fi lm
00:30 Teraz animacje!

- Przestrzeń negatywna

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: Los 
Angeles - fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by 
rozwiązywać trudne
i często szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial

20:00 Transporter 3 
- fi lm sensacyjny
Transporter Frank 
dostaje kolejne zadanie; 
musi przewieźć córkę 
urzędnika z Marsylii do 
Odessy.

22:00 Ochroniarz 
23:55 Snajper: Kolejne 

starcie 
01:35 Moje Grand Prix. 

Bartek Marszałek
02:10 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

03:10 Dyżur
03:50 Menu na miarę 

- fabularny
04:35 Z archiwum policji 

- fabularny
04:55 Pan wzywał, 

Milordzie?

05:00 Szkoła
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:40 Big Brother Pobudka 
10:45 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
11:45 Big Brother 
12:45 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
13:20 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
14:10 Big Brother Popołudnie
14:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:15 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

16:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

17:15 Big Brother
Podwieczorek 

17:20 W-11 Wydział Śledczy

19:00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

20:00 Big Brother 
21:00 Chłopak z sąsiedztwa 

- fi lm sensacyjny, USA, 
2015, reż. Rob Cohen, 
wyk. Jennifer Lopez, Ryan 
Guzman, Ian Nelson, John 
Corbett

23:00 Big Brother + 
23:35 Bez smyczy 

- fi lm komedia, USA, 
2011, reż. Bobby Farrelly, 
Peter Farrelly, wyk. Owen 
Wilson, Jason Sudeikis, 
Jenna Fischer, Christina 
Applegate

01:45 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:25 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Pan Peabody i Sherman 
Show

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Anatomia głupoty 

według Richarda 
Hammonda

11:00 Przeklęta
12:00 Pękniesz ze śmiechu
13:00 Detektywi w akcji

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Nasza Klasa
Polsk Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
18:30 Nasza Klasa
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Gwiazdy Kabaretu

21:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny
- serial kryminalny

23:00 Gabinet numer 5
00:00 Twister
 - fi lm prod. USA, 1996, 

reż. Jan de Bont, wyk. 
Hunt Helen, Paxton Bill, 
McDermott 

 Mistrzowsko stopniując 
napięcie, późniejszy 
reżyser Speed, Jan de 
Bont próbuje z maksimum 
realizmu pokazac prace 
meteorologów, kieru-
jących akcją ratowniczą 
podczas potwornego 
tornada równającego 
z ziemią stan Kansas.

02:25 Interwencja
02:40 Disco Polo Life
03:40 Top 10 lista przebojów

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie Extra

- magazyn
08:00 Pełnosprawni 

- magazyn
08:25 Wojsko - polskie.pl 
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 

- Kim jestem, by osądzać? 
- magazyn

09:50 Bandslam, prod. USA, 
2009, reż. Todd Graff , 
wyk. Vanessa Hudgens, 
Aly Michalka, Lisa 
Kudrow

11:50 Wojenne dziewczyny 
- serial TVP

12:50 Fascynujący świat 
13:50 Okrasa łamie przepisy
14:20 Z pamięci - Aleksander 

Kobzdej cz. 1 - felieton
14:30 Jak to działa - Zwierzęta 

pracujące - magazyn
15:05 Rolnik szuka żony 

16:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny 
prod. TVP

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:30 Postaw na milion 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
21:30 Hit na sobotę - Panace-

um, prod. USA, 2013
23:30 Boks - Gala Knock Out 

Boxing Night Sosnowiec
00:40 Miejsce zbrodni. 

Witamy w Hamburgu
- thriller

02:25 Jaka to melodia? 
03:20 Dzień Bastylii 

- fi lm sensacyjny
04:55 Z pamięci

04:35 Koło fortuny
05:15 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
06:20 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
07:15 Pytanie na śniadanie
10:45 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:15 Ostoja - magazyn 

przyrodniczy
11:50 Szansa na sukces. 

Opole 2020 - widowisko 
muzyczne

13:00 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:15 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
15:50 Najgorszy Kucharz 

- program rozrywkowy
16:45 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę:
Modlitwa do samego 
siebie

16:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

17:50 Kroniki F1 - felieton
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Czar Par - program 

rozrywkowy
20:05 The Voice of Poland 

- Bitwa
22:25 Widowisko muzyczne
23:35 Anatomia zła 

- dramat
01:45 Klaun 

- horror, prod. USA, 
2014
Kochający ojciec w dniu 
urodzin swojego syna 
zakłada kostium klauna, 
który, będąc częścią kląt-
wy, wyzwala mordercze 
skłonności.

03:25 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! 
- magazyn 

05:15 Mango 
- telezakupy

07:30 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:00 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, Polska 

12:50 MasterChef 
- program rozrywkowy 

14:20 Top Model - program 
rozrywkowy 

15:50 Stylowy projekt
16:25 Kobieta na krańcu 

świata
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 36, 6 - obyczajowy
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! 

- magazyn 
20:00 Mam talent 

- program rozrywkowy 

21:55 Volta 
- fi lm komedia 
Polska, 2017, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Andrzej 
Zieliński, Olga Bołądź, 
Aleksandra Domańska, 
Michał Żurawski, 
Jacek Braciak, Joanna 
Szczepkowska, Katarzyna 
Herman 

00:10 Król Artur: 
Legenda miecza 
- fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 
2017, reż. Guy Ritchie, 
wyk. Charlie Hunnam, 
Astrid Berges-Frisbey, 
Jude Law, Djimon Houn-
sou, Eric Bana, Aidan Gillen 

02:45 Uwaga! 
- magazyn 

03:05 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:40 Scooby Doo i Duch 
Czarownicy

10:05 Ewa gotuje
10:30 Moje disco, moje 

wszystko
11:05 Dancing with the Stars. 

Taniec z Gwiazdami.
13:15 Kevin sam 

w Nowym Jorku
- komediodramat

 Rodzina McCallisterów 
postanawia spędzić święta 
na Florydzie. Podczas 
zamieszania na lotnisku, 
nasz mały bohater traci 
z oczu swoich bliskich i 
przez pomyłkę wsiada do 
niewłaściwego samolotu. 

15:45 Kabaret na żywo
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Świat według

Kiepskich - serial

20:05 Ratatuj
- komedia 
Szczur Remy marzy 
o karierze kucharza. 
Pewnego dnia trafi a do 
ekskluzywnej paryskiej 
restauracji.

22:25 Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo

00:25 Babilon MMA 10 
- Podziemny Krąg 
w Wieliczce

01:40 Bad Ass 3
 Frank Vega i Bernie 

Pope próbują odnaleźć 
w Luizjanie porwanego 
przyjaciela. 

03:20 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:30 Informacje kulturalne 
07:55 Musicale. Śpiewa 

Zdzisława Sośnicka 
- koncert

08:55 Serialowa nostalgia 
- Niewiarygodne przygody 
Marka Piegusa 

10:05 Tygodnik Kulturalny
10:50 Dokument tygodnia

- Zwykłe zaburzenie 
12:05 Rozmowy istotne

- Wanda Chotomska
12:40 Czarna krowa w kropki 

bordo - fi lm animowany
12:45 Trąba - fi lm animowany
12:50 Fortepian - fi lm
13:15 Sobota z animacją
14:40 Superjednostka 

- fi lm dokumentalny, 
reż. Teresa Czepiec

15:05 Szlakiem miejsc 
niezwykłych

15:20 Szlakiem Kolberga 
15:50 One. Kobiety kultury
16:20 Sen Leocadii - fi lm

16:55 Lista Adriana
Messengera
- dramat, prod. USA, 1963, 
reż. John Huston, wyk. 
Kirk Douglas, George C. 
Scott, Dana Wynter, Clive 
Brook

18:40 Dranie w kinie 
19:20 Wielkie chwile 

w dziejach muzyki 
- Maria Callas Tosca 1964 
- fi lm dokumentalny

20:30 Bilet do kina - Fighter 
- fi lm obyczajowy

22:30 Leszek Możdżer & Hol-
land Baroque - koncert

23:55 Seans kultowy - Jeżeli... 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1968

01:55 Performance 
02:40 Wieczór kinomana 

- Lenny - dramat

06:00 Gra muzyka
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:50 Jankes i Dama 
08:50 13 Posterunek 2 

Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:10 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

14:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu to 
zajęcie ciekawe, moment-
ami ekscytujące, ale często 
i niebezpieczne. Bohater-
ami serialu są: właściciel 
Kazimierz Barski, jego 
rodzina, pracownicy oraz 
klienci, którzy pojawiają 
się w lombardzie z pow-
odu różnych życiowych 
zawirowań. 

19:00 Gra muzyka

20:00 Kroniki Riddicka 
Armia okrutnych 
Necromongerów 
najeżdża galaktykę. 
Jedyną istotą, która może 
im się przeciwstawić, 
jest awanturnik i ścigany 
więzień Riddick, 
mający dar widzenia
w ciemności.

22:20 Maczeta 
00:25 Twarda laska 
02:20 Moje Grand Prix. 

Bartek Marszałek
03:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
prod. Polska

03:40 Menu na miarę 
- fabularny

05:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Big Brother 
11:00 ART-B. Made in Poland 

- serial dokument 
13:00 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
13:45 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 
15:55 Beethoven II - fi lm 

rodzinny, USA, 1993, reż. 
Rod Daniel, wyk. Charles 
Grodin, Bonnie Hunt, 
Nicholle Tom, Christopher 
Castile, Sarah Rose Karr, 
Debi Mazar, Chris Penn 

17:40 Na pewno, być może 
- fi lm komedia, USA, 
Francja, Niemcy, Wielka 
Brytania, 2008, reż. Adam 
Brooks, wyk. Ryan Reyn-
olds, Isla Fisher, Abigail 
Breslin, Elizabeth Banks, 
Rachel Weisz, Kevin Kline 

20:00 Big Brother 

21:00 Smoking 
- fi lm komedia, 
USA, 2002, reż. Kevin Do-
novan, wyk. Jackie Chan, 
Jennifer Love Hewitt
Niezdarny szofer zastępuje 
tajnego agenta w jego 
misji. Do pomocy używa 
specjalnego smokingu, 
dzięki któremu opanowuje 
sztuki walki.

23:10 Nocny lot 
- fi lm sensacyjny,
USA, 2005, reż. Wes 
Craven, wyk. Rachel 
McAdams, Cillian Murphy, 
Brian Cox, Jayma Mays, 
Jack Scalia 

00:55 Druga strona 
medalu 
- talk show 

02:30 Noc Magii

06:00 Flintstonowie
07:00 Powrót na Wyspę Nim
 Nim zamieszkała na 

pięknej wyspie na 
Pacyfi ku. Kiedy okazuje 
się, że ma tu powstać 
nowoczesny kurort, Nim 
postanawia bronić wyspy 
niszczącym wpływem 
cywilizacji.

09:00 Miłość na Zakręcie
11:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
14:00 STOP Drogówka
15:00 Flintstonowie: Niech 

żyje Rock Vegas!
 Flintstone i jego najlepszy 

przyjaciel Barney 
Rubble właśnie ukończyli 
Akademię Bronto Crane co 
zapewni im dobrą pracę 
w kamieniołomie. Tymc-
zasem w Bedrock pojawia 
się Wilma Slaghoople.

16:55 Młodzi gniewni
19:00 Galileo

20:00 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:05 Wzgórza mają oczy
 Bohaterami fi lmu są człon-

kowie rodziny Carterów, 
którzy wybierają się do 
Kalifornii, by obejrzeć 
odziedziczoną kopalnię 
srebra. W trakcie podróży, 
na pustkowiu psuje im się 
samochód. Okazuje się, 
że - na ich nieszczęś-
cie - pobliskie wzgórza 
zamieszkane są przez 
rodzinę kanibali...

02:25 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show 
06:35 Wojsko - polskie.pl 
07:00 Transmisja Mszy 

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Mokotów - magazyn
09:05 Ziarno - magazyn
09:40 Las bliżej nas 
10:15 Polskie drogi - Rocznica 

- serial TVP
11:55 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:50 Misja Bangladesz
13:20 BBC w Jedynce - Super 

wiewiórki - fi lm 
14:20 Z pamięci - Aleksander 

Kobzdej cz. 2 - felieton
14:30 Weterynarze z sercem

15:05 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

16:05 Postaw na milion 
- teleturniej

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny 

ze Lwowa - serial 
obyczajowy TVP

18:30 Jaka to melodia?
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Wojenne dziewczyny 
21:15 Rolnik szuka żony
22:10 Gala Polskiego Komite-

tu Olimpijskiego 
22:35 Zakochana Jedynka

- P. S. Kocham cię 
- melodramat

00:50 Panaceum
02:45 Jaka to melodia?

04:35 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę

04:45 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP

06:20 Dla niesłyszących 
- M jak miłość - serial TVP

07:15 Pytanie na śniadanie
11:35 The Voice of Poland
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:20 Szansa na sukces. 

Opole 2020 
- widowisko muzyczne

16:25 Rodzinka.pl - serial 
komediowy TVP

17:00 Piłka nożna - PKO 
Ekstraklasa: 13 kolejka: 
Legia Warszawa 
- Wisła Kraków

19:35 Kroniki F1 - felieton
19:40 Lajk!
20:05 The Wall. Wygraj 

marzenia - teleturniej
21:00 Muzyka, Taniec,

Zabawa - koncert
22:00 Wkręceni w randkę 

23:00 Echo serca 
- serial TVP
Po paru latach spędzonych 
za granicą Magdalena 
wraca do Polski. Kobieta 
podejmuje posadę szpi-
talnego psychologa, ale 
nie zdobywa sympatii 
współpracowników.

23:55 To tylko koniec 
świata - dramat, 
prod. Kanada, Francja, 
2017, reż. Xavier Dolan

01:45 Pilecki 
- dokument 
fabularyzowany,
reż. Mirosław Krzysz-
kowski, wyk. Marcin 
Kwaśny, Piotr Głowacki, 
Małgorzata Kowalska, 
Andrzej Pilecki

03:10 Zakończenie dnia

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Kobieta na krańcu 

świata
11:30 Co za tydzień

- magazyn 
12:00 39 i pół tygodnia 

- serial, Polska 
13:00 Mam talent - program 

rozrywkowy 
14:55 Odlot - fi lm komedia, 

USA, 2009, reż. Peter 
Docter, Bob Peterson, wyk. 
Edward Asner, Christopher 
Plummer, Jordan Nagai, 
Bob Peterson, Delroy Lindo 

17:00 Big Brother Tydzień
- program rozrywkowy

18:00 Starsza pani musi 
fi knąć 

19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn 

20:00 MasterChef 
- program rozrywkowy
prod. Polska 

21:30 39 i pół tygodnia 
- serial, Polska 

22:35 Saga Zmierzch:
Przed świtem Część II
- fi lm horror
USA, 2012, reż. Bill Con-
don, wyk. Kristen Stewart, 
Robert Pattinson, Taylor 
Lautner, Peter Facinelli, 
Elizabeth Reaser, Ashley 
Greene, Michael Sheen 

00:55 Big Brother 
Tydzień 

01:55 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

02:55 Uwaga! 
- magazyn 

03:15 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

08:15 Smerfy
08:45 Koń wodny: 

Legenda głębin
 Opowieść o sile przyjaźni, 

pięknie natury i nie 
tylko ludzkim pragnieniu 
miłości. Szkocja, czasy 
drugiej wojny światowej. 
Pewnego dnia 12-letni 
Angus znajduje na brzegu 
pobliskiego jeziora Loch 
Ness magiczne jajo, 
z którego wykluwa się 
przedziwny stwór.

11:00 102 dalmatyńczyki
13:15 Ratatuj
15:45 Twoja Twarz Brzmi 

Znajomo
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
22:05 W rytmie serca
23:05 Ślad

00:10 Bad Company
 - komedia sensacyjna
 W tajnej akcji CIA

ginie jedyny agent, 
który może zapobiec 
nuklearnemu atakowi 
terrorystycznemu. 
Agencja znajduje 
zastępstwo - miejsce 
zabitego Michaela 
zajmuje jego brat 
bliźniak.

02:50 Piraci z Karaibów: 
Zemsta Salazara

 Szczęście nie sprzyja 
kapitanowi Jackowi 
Sparrowowi, a złe wiatry 
pchają go coraz silniej 
ku kolejnej awanturze. 
Duchy korsarzy wydostają 
się z Devil’s Triangle.

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:30 Którędy po sztukę 
07:40 Dranie w kinie 
08:25 Serialowa nostalgia 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe

09:25 Niezapomniany 
Leonard Bernstein 
- Spotkania z muzyką 

10:30 Karnawał Zwierząt
- fi lm animowany

11:10 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

11:45 Dzięcioł - komedia
13:25 Gwiazda szeryfa 

- western, prod. USA, 1957, 
reż. Anthony Mann

15:05 Uzdrowisko. Architek-
tura Zawodzia - fi lm

15:40 Luci Mie Traditrici 
17:00 Szlakiem miejsc 

niezwykłych
17:15 Niedziela z... 

twórczością 
Gustawa Herlin-
ga-Grudzińskiego

20:20 Chartum 
- dramat, prod. Wielka 
Brytania, 1966, reż. Basil 
Dearden

22:35 Scena alternatywna 
- Zamilska, reż. Joanna 
Makowska

23:10 Trzeci punkt widzenia 
- program publicystyczny

23:40 Dokument.pl - Cheer-
leaderki - fi lm dokumen-
talny, reż. Sławomir Witek

00:35 Bilet do kina - Do utraty 
sił - dramat, prod. USA

02:45 Teraz animacje! 
- Seks dla opornych

02:55 Teraz animacje! 
- Przestrzeń negatywna 
- fi lm animowany

03:00 Teraz animacje! 
- Zasada Petera 
- fi lm animowany

06:00 Dyżur
06:00 Tajemnice medyczne 

- fi lm akcji
07:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe, 
momentami ekscytujące, 
ale często i niebezpieczne. 
Bohaterami serialu są: 
właściciel Kazimierz 
Barski, jego rodzina, 
pracownicy oraz klienci, 
którzy pojawiają się w 
lombardzie z powodu 
różnych życiowych 
zawirowań.

08:50 Wojciech Cejrowski. 
Boso Meksyk/Paragwaj

09:35 Mania wielkości
Poborca podatkowy 
Don Salluste popada w 
niełaskę u króla Hiszpanii. 
Postanawia obmyślić plan 
zemsty... 

11:45 Agent z przypadku 
Buck Yuen odkrywa, 
że jest zaginionym synem 
biznesmena. Próbując go 
poznać, mężczyzna wpada 
w serię nieprawdopodob-
nych zdarzeń.

13:30 Najpiękniejsze baśnie 
braci Grimm: Kot 
w butach 

14:45 Holiday 
17:30 Król Artur 
20:00 Parker
22:15 Nikita
00:45 Hitman - cena zemsty 
02:20 Skorpion

- fabularny
03:25 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:00 Menu na miarę 
04:35 Z archiwum policji 

- fabularny

05:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy 

06:00 Mango - telezakupy
08:05 Big Brother 
11:10 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
13:35 Pożyczalscy - fi lm rodzin-

ny, Wielka Brytania, USA, 
1997, reż. Peter Hewitt, 
wyk. John Goodman, Mark 
Williams, Jim Broadbent, 
Celia Imrie, Flora Newb-
igin, Tom Felton 

15:20 Ostrza chwały 
- fi lm komedia, USA, 2007, 
reż. Josh Gordon, Will 
Speck, wyk. Will Ferrell, 
Jon Heder, Will Arnett, 
Amy Poehler, Jenna 
Fischer, William Fichtner, 
Craig T. Nelson 

17:25 Kochaj i tańcz - fi lm 
komedia, Polska, 2009, 
reż. Bruce Parramore, 
wyk. Izabella Miko

20:00 Big Brother Arena  

21:30 Na skraju jutra 
- fi lm S-F, USA, Kanada, 
2014, reż. Doug Liman
Rasa obcych przypuściła 
bezlitosny atak na Ziemię 
i rozpanoszyła się niczym 
pszczeli rój, niszcząc 
doszczętnie całe miasta. 
Tylko żołnierz, który został 
zamknięty w pętli czasu, 
może ją unicestwić.

00:00 Moje córki krowy
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Kinga Dębska, 
wyk. Agata Kulesza, 
Gabriela Muskała, 
Marian Dziędziel, 
Marcin Dorociński, 
Małgorzata Niemirska, 
Łukasz Simlat 

01:45 Druga strona medalu

07:05 Pan Peabody i Sherman 
Show

08:05 101 dalmatyńczyków
09:00 Flintstonowie: Niech 

żyje Rock Vegas!
 Fred Flintstone i jego na-

jlepszy przyjaciel Barney 
Rubble właśnie ukończyli 
Akademię Bronto Crane
co zapewni im dobrą 
pracę w kamieniołomie. 

10:55 Galileo
12:55 Nie można pocałować 

panny młodej
 Skromy fotograf zwierząt 

Bryan Lighthouse, przeży-
je przygodę swojego życia, 
gdy zostanie zmuszony do 
poślubienia chorwackiej 
dziewczyny. 

15:00 Gwiazdy Kabaretu
16:00 Nasza Klasa
16:30 Gwiazdy Kabaretu
17:30 Nasza Klasa
18:00 Gwiazdy Kabaretu
19:00 Galileo

20:00 Obcy - ósmy pasażer 
„Nostromo”
- thriller s-f

 Załoga kosmicznego trans-
portera Nostromo wraca 
na ziemię, wioząc duże 
ilości cennej rudy min-
eralnej. Gdy pokładowy 
superkomputer odbiera 
wezwanie SOS, wszyscy 
pasażerowie sa w hiber-
nacyjnym śnie. Wkrótce 
statek ląduje na nieznanej 
planecie, a przywrócona 
do życia załoga zaczyna 
poszukiwanie nadawców 
sygnału. 

22:35 Twister.
00:55 Śmierć na 1000 

sposobów
01:25 STOP Drogówka

- magazyn
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05:05 Jeden z dziesięciu 
05:40 Jaka to melodia? 

- teleturniej muzyczny
06:20 Przysięga - serial obycza-

jowy, prod. Turcja
07:10 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce - Super 

wiewiórki - fi lm
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 

16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 

- telenowela 
historyczna TVP

18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji - Hamlet 

- spektakl teatralny
23:05 Sprawiedliwość - fi lm
00:05 Życie na gorąco - Buda-

peszt - serial sensacyjny
01:40 P. S. Kocham cię 

- melodramat
03:55 Mosty Ameryki. 

Historia Rudolfa 
Modrzejewskiego

04:45 Koło fortuny 
- teleturniej

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2016

06:15 Coś dla Ciebie 
- magazyn

06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny - teleturniej
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowa-

nia. Start! - magazyn 
kulinarny

14:05 Coś dla Ciebie 
- magazyn

14:30 Operacja Zdrowie 

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2008

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 M jak miłość 

- serial TVP
21:50 O mnie się nie martw
22:50 Kino bez granic 

- Idol z ulicy - dramat
00:40 Głęboka woda - serial
01:35 To tylko koniec świata 

- dramat

05:10 Uwaga! - magazyn 
05:35 Mango 

- telezakupy
06:50 Nowa Maja 

w ogrodzie 
07:20 Akademia ogrodnika 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Domowe rewolucje 
12:00 Ukryta prawda - pro-

gram obyczajowy 
13:00 Szkoła
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła
16:30 19 + - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 Top Model 

- program rozrywkowy 
23:00 Volta

- fi lm komedia, 
Polska, 2017, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Andrzej 
Zieliński, Olga Bołądź, 
Aleksandra Domańska, 
Michał Żurawski, 
Jacek Braciak, Joanna 
Szczepkowska, Katarzyna 
Herman 

01:15 Stylowy projekt 
01:50 Co za tydzień 

- magazyn 
02:25 Uwaga!

- magazyn 
02:45 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial

20:05 MEGA HIT - Piraci
z Karaibów: Zemsta 
Salazara

 Szczęście nie sprzyja 
kapitanowi Jackowi 
Sparrowowi, a złe wiatry 
pchają go coraz silniej ku 
kolejnej awanturze. Duchy 
korsarzy pod wodzą jego 
dawnego wroga, przeraża-
jącego kapitana Salazara, 
wydostają się z Devil’s 
Triangle z zamiarem unic-
estwienia każdego pirata, 
jakiego noszą oceany. 

22:55 W cywilu 5: Pole bitwy
00:55 Tajemnice losu

- program rozrywkowy
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Niezapomniany 
Leonard Bernstein
- Spotkania z muzyką 
- Młodzi artyści 
- cykl dokumentalny

08:00 Szlakiem miejsc 
niezwykłych - Pomniki 
Historii - Wiślica 

08:10 Studio Kultura
08:30 Przyjęcie na dziesięć 

osób plus trzy - fi lm
09:35 Duże zwierzę

- fi lm obyczajowy
11:00 Rodzina Kanderów

- Dzień do namysłu. Rok 
1955 - serial obyczajowy

12:10 Scena Klasyczna 
13:00 Studio Kultura
13:20 Wielkie chwile w 

dziejach muzyki - Maria 
Callas Tosca 1964 - fi lm 
dokumentalny

14:25 Niedziela z... 
twórczością Gustawa 
Herlinga - Grudzińskiego

15:20 Koniec babiego lata

16:20 Szczęśliwy człowiek 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2000

18:00 Legendy polskiego 
teatru - Po prostu 
Krystyna Feldman 

19:05 Teledyski
19:30 Trzeci punkt widzenia 
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Panorama kina 

polskiego 
- Król życia - komedia, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Jerzy Zieliński

22:10 Kronos - magazyn 
kulturalno-społeczny

22:45 Więcej niż fi kcja - Legen-
da Złotej Palmy - fi lm

23:55 Chartum - dramat
02:10 Informacje kulturalne 
02:35 Kino nocne - Ziggy Dust - 

fi lm dokumentalny

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny - fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny
Serial o niemieckich 
policjantach, którzy patro-
lują autostradę wiodącą 
ze wschodu na zachód 
Europy. W swojej pracy 
spotykają przemytników, 
handlarzy narkotyków i 
wiele innych podejrzanych 
osób.

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy
prod. Polska

20:00 Snajper: Duch 
wojownika 

22:00 Kroniki Riddicka 
00:20 Krwawa rozgrywka 
02:40 Taki jest świat

- program informacyjny
prod. Polska

03:20 Tajemnice 
medyczne
- fi lm akcji

04:20 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:35 Moje Grand Prix. Bartek 

Marszałek

05:00 Szkoła
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:35 Big Brother Pobudka 
10:40 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
11:40 Big Brother 
12:40 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
14:10 Big Brother 

Popołudnie
14:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:15 Ukryta prawda 
16:15 Sąd rodzinny 
17:15 Big Brother Podwiec-

zorek 
17:20 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
18:55 Brzydula - serial 

obyczajowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Moje córki krowy 

- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 2015, 
reż. Kinga Dębska, 
wyk. Agata Kulesza, 
Gabriela Muskała, 
Marian Dziędziel, Marcin 
Dorociński, Małgorzata 
Niemirska, Łukasz Simlat 

23:00 Big Brother Nocą
23:35 Dwanaście małp 

- fi lm S-F, USA, 1995,
reż. Terry Gilliam, wyk. 
Bruce Willis, Madeleine 
Stowe, Brad Pitt, Chris-
topher Plummer, David 
Morse 

02:20 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Pan Peabody i Sherman 
Show

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Nasza Klasa
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Nasza Klasa
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Miłość na Zakręcie
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:30 Gwiazdy Kabaretu

22:40 Gniew Caina
 Skazany na dożywocie 

Cain, przywódca więzion-
nego gangu obserwuje 
jak za kratki trafi a jego syn 
oskarżony o współudział 
w próbie morderstwa 
oraz gangster, którego 
próbował zabić. Konfl ikt 
między nowymi przy-
byszami jest tylko kwestią 
czasu. Cain nie chce,
by syn miał takie samo 
życie jak on, za wszelką 
cenę stara się więc 
pokazać przeciwnikom, 
że wiele ich łączy.

00:25 Galileo
01:25 Tuż przed tragedią
02:30 Interwencja

- magazyn
03:05 SuperLudzie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ MAGAZYN FILM SF FILM OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY FILM SENSACYJNY

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

wtorek 29 października

05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów

- telenowela 
historyczna TVP

09:20 Ranczo - serial 
obyczajowy TVP

10:15 Komisarz Alex 
- serial kryminalny TVP

11:05 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Magazyn Rolniczy
13:00 Natura w Jedynce

- Brytyjski ogród

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!

- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Zniewolona. Kulisy
21:00 Zniewolona - serial
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Ocaleni - reality show
00:05 Oddział Delta 

- fi lm fabularny

04:45 Koło fortuny 
- teleturniej

05:20 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:15 Pamietaj jesteśmy 
06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny

- teleturniej
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowa-

nia. Start! - magazyn 
kulinarny

14:10 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP

15:10 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start!
- magazyn kulinarny

18:55 Teściowe i synowe. Kto 
tu rządzi? - reality show

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 Echo serca - serial TVP
22:50 Świat bez fi kcji 

- Pustynni biegacze 
24:00 O mnie się nie martw 
00:55 Rodzinka.pl - serial
01:35 Kino bez granic - Idol z 

ulicy - dramat

04:50 Uwaga! 
- magazyn 

05:15 Mango 
- telezakupy

06:20 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny

07:20 Doradca smaku 
07:30 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Domowe rewolucje 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Szkoła
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła
16:30 19 + - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! 
- magazyn 

20:10 Doradca smaku 
20:15 Na Wspólnej 

- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Pod powierzchnią
- serial, Polska 

22:30 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

23:30 Superwizjer 
- magazyn reporterów 

00:05 36, 6 - obyczajowy
01:05 Porwani 

- serial, USA 
02:00 Uwaga! 

- magazyn
prod. Polska 

02:25 Noc Magii
- program ezoteryczny

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich - serial

20:10 Avatar - fi lm s-f
 Rok 2154. Jake Sully, 

sparaliżowany były żołni-
erz piechoty morskiej, 
otrzymuje szansę odzys-
kania zdrowego ciała. 
Musi jednak wziąć udział 
w specjalnym programie 
militarnym. Były ko-
mandos Jake Sully jest w 
wyniku odniesionych ran 
sparaliżowany i porusza 
się na wózku inwalidzkim. 

23:40 Lęk pierwotny
 Aaron Stampler zostaje 

oskarżony o zamordowan-
ie arcybiskupa. 

02:30 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:25 Studio Kultura 
08:40 Pierwszy pawilon 

- fi lm TVP
09:20 Szczęśliwy człowiek 

- fi lm obyczajowy
11:00 Rodzina Kanderów 

- Wyroku nie było. Rok 
1956 - serial obyczajowy

12:10 Scena Klasyczna 
- 13 Łukasz Dyczko 

13:00 Studio Kultura
13:20 Sztuka Rosji: Drogi 

do rewolucji - serial 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2009

14:15 Szlakiem Kolberga 
- Nikola Kołodziejczyk

14:50 Pograbek 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1992, 
reż. Jan Jakub Kolski, wyk. 
Grażyna Błęcka-Kolska

16:20 Tydzień z życia 
mężczyzny 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1999, reż. 
Jerzy Stuhr, wyk. Jerzy 
Stuhr, Gosia Dobrowolska

18:00 Dokument.pl
18:50 Na to wszystko trzeba 

popatrzeć z tej drugiej, 
pogodniejszej strony - 
dokumentalny

19:20 Kronos - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 
20:30 Tosca - opera, prod. USA, 

2018, reż. David McVicar
22:45 Lekkie obyczaje - Droga 

do domu - dramat
00:20 One. Kobiety kultury 
00:50 Młoda Polska - Granica
01:25 Nocny dokument 

- Mallory - fi lm 
dokumentalny

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial 
obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów

Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę. 

12:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Odrzut 
Były policjant postanawia 
odnaleźć i ukarać 
morderców swojej rodziny.

21:55 Mechanik: 
Czas zemsty 

23:50 Agent z przypadku 
01:25 Tajemnice 

medyczne 
- fi lm akcji

02:25 Biesiada na cztery 
pory roku - serial 
obyczajowy

03:10 Na jedwabnym szlaku
- serial dokumentalny

04:35 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur

05:00 Szkoła
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

08:35 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

10:40 Big Brother Pobudka 
10:45 Sąd rodzinny

- program sądowy 
11:45 Big Brother 
12:45 Zakochani po uszy 
13:20 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
14:10 Big Brother 

Popołudnie
14:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

17:15 Big Brother 
Podwieczorek 

17:20 W-11 Wydział Śledczy 

18:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Medium 

- fi lm obyczajowy,
USA, 2010, reż. Clint 
Eastwood, wyk. Matt 
Damon, Cecile De France, 
Jay Mohr, Bryce Dallas 
Howard, Thierry Neuvic, 
Marthe Keller 

23:40 Big Brother Nocą 
00:25 Przeklęta dzielnica 

- fi lm obyczajowy, USA, 
2014, reż. John Slattery, 
wyk. Philip Seymour 
Hoff man

02:05 Druga strona medalu 
- talk show 

02:40 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Pan Peabody 
i Sherman Show

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Nasza Klasa
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
12:00 Galileo
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Miłość na Zakręcie
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
- serial kryminalny

21:40 Jarhead 3: Oblężenie
 Dla członków elitarnej 

jednostki marines ochrona 
ambasady Stanów 
Zjednoczonych 
w jednej ze stolic na 
Bliskim Wschodziea 
uważanej za bezpieczną 
wydaje się banalnie 
prostym zadaniem. 
Niespodziewanie muszą 
jednak stoczyć jedną z 
nabardziej zaciętych bitew 
w swoim życiu, gdy grupa 
uzbrojonych po zęby i 
świetnie wyszkolonych 
żołnierzy przypuszcza 
nagły atak na ambasadę.

23:30 Śmierć na 1000 
sposobów

00:55 STOP Drogówka
- magazyn prod. Polska

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



25 PAŹDZIERNIKA 201910 PROGRAM TELEWIZYJNY

SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY PROGRAM KULINARNY SERIAL OBYCZAJOWY DRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY SERIAL OBYCZAJOWY

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

środa 30 października

05:05 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:15 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019

07:05 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:20 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 

- magazyn
12:55 Natura w Jedynce 

- Brytyjski ogród

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka 
16:05 Przysięga 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja

17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów 
18:55 Jeden z dziesięciu 
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Wielki Test na Prawo 

Jazdy
22:25 Film dokumentalny
23:40 SEAL Team - komando 

Foki - serial
00:35 Kompania X - serial
01:25 Wojsko - polskie.pl

04:40 Koło fortuny 
05:20 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial, 
prod. Niemcy, 2016

06:10 Pożyteczni.pl
06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia 

- serial obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
14:10 Dla niesłyszących 

- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny - teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Gotowi do gotowania. 

Start! - magazyn
18:55 Teściowe i synowe.

Kto tu rządzi?
- reality show

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP, prod. Polska

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks - Dzień 
z życia blondynki 
- komedia, prod. USA, 
2014, reż. Steven Brill

00:20 Najgorszy Kucharz
01:20 Świat bez tajemnic

- Dziura ozonowa

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango

- telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:20 Doradca smaku 
07:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Domowe rewolucje 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Szkoła
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Szpital - program 

obyczajowy 
15:30 Szkoła
16:30 19 + - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn 

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
21:30 My Way 
22:00 Karbala 

- fi lm, 2015 
Rok 2004, siedziba władz 
lokalnych w irackiej 
Karbali, City Hall, zostaje 
zaatakowana przez Al-
Kaidę i sadrystów. Grupa 
polskich oraz bułgarskich 
żołnierzy odpiera kolejne 
ataki.

00:20 Kości - serial, USA 
01:20 Superwizjer - magazyn 
01:55 Uwaga! 

- magazyn 
02:20 Noc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial 
obyczajowy, prod. Polska

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn 

reporterów
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Nasz Nowy Dom

21:10 Zawsze warto
 Dorota razem z dziećmi 

wyprowadza się z własne-
go domu. Zatrzymuje się 
u Marty, daje sobie czas 
na podjęcie decyzji, co 
dalej z jej małżeństwem. 
Marta i Ada przekonują 
ją, że w takiej sytuacji 
powinna podjąć radykalne 
kroki. Marta zgadza się na 
spotkanie z Aśką. 

22:10 Vabank 2, 
czyli Riposta

 Odsiadujący wyrok 
za obrabowanie własnego 
banku Kramer ucieka 
z więzienia.

00:30 Nasz Nowy Dom
02:30 Tajemnice losu

- program ezoteryczny
prod. Polska

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:25 Studio Kultura 
08:40 Bardzo starzy oboje 

- fi lm krótkometrażowy
09:20 Tydzień z życia 

mężczyzny - fi lm
11:00 Rodzina Kanderów

- Gdzie jest mój ojciec. Rok 
1962 - serial obyczajowy

12:05 Scena Klasyczna
12:55 Studio Kultura
13:20 Za młodzi na śmierć

- Władimir Wysocki - fi lm
14:15 Alter!
14:50 Kocie ślady - fi lm TVP
16:20 Rysa - dramat
18:00 Podróż sentymentalna 

- fi lm dokumentalny
18:55 Teledyski
19:25 Janek Simon - fi lm
19:45 Którędy po sztukę 
20:00 Informacje 

kulturalne 

20:30 Na wschód od 
Hollywood - Mustang 
- dramat, prod. Francja, 
Niemcy, Turcja, 2015, reż. 
Deniz Gamze Ergüven

22:10 Pegaz
22:45 Ziemia, planeta ludzi 

- Syndrom Wenecki - fi lm
23:50 Rawa Blues Festival 

- Keb’Mo’ & NOSPR - Rawa 
Blues Festival 2016

01:05 Lekkie obyczaje 
- Droga do domu - dramat, 
prod. Chiny, 1999

02:40 Informacje 
kulturalne
- informator kulturalny

03:15 Kino nocne - Fale - fi lm 
obyczajowy, prod. Polska

04:40 Taśmy Kultury - Plan 
lekcji - widowisko

04:55 Teledysk

06:00 112: na każde
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 

Dzięki swojemu darowi 
Melinda Gordon potrafi  
komunikować się z zagubi-
onymi duszami zmarłych 
ludzi i pomaga im przejść 
na drugą stronę.

12:00 Kobra - oddział
specjalny 
- fabularny

14:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes

18:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

20:00 Nikomu ani słowa 
Bandyci porywają 
córkę psychiatry, aby 
wydobyć miejsce ukrycia 
zrabowanego łupu od jego 
pacjentki.

22:10 Zaginiona 
- fi lm sensacyjny

00:10 Hostel 3 
02:00 Górka Dolna 
02:55 Moje Grand Prix. Bartek 

Marszałek
03:35 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:15 Z archiwum

policji 
- fabularny

05:00 Dyżur

05:00 Szkoła
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
08:35 Ukryta prawda

 - program obyczajowy 
10:40 Big Brother Pobudka 
10:45 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
11:45 Big Brother 
12:45 Zakochani po uszy 

- serial, Polska 
13:20 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
14:10 Big Brother 

Popołudnie
14:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:15 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

16:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

17:15 Big Brother 
Podwieczorek 

17:20 W-11 Wydział Śledczy 

18:55 Brzydula - serial 
obyczajowy, Polska 

19:30 Zakochani po uszy 
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Bylismy żołnierzami 

- fi lm wojenny, 
USA, Niemcy, 2002,
reż. Randall Wallace, 
wyk. Mel Gibson, Made-
leine Stowe, Greg Kinnear, 
Sam Elliott, Chris Klein, 
Keri Russell, Barry 
Pepper 

23:55 Big Brother Nocą
00:30 Na pełnym gazie 

- fi lm obyczajowy,
USA, 2007, reż. Ramin 
Bahrani, wyk. Alejandro 
Polanco, Isamar Gonzales, 
Ahmad Razvi 

02:35 Noc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Pan Peabody
i Sherman Show

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
12:00 Galileo
13:00 Detektywi 

w akcji 
- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
20:00 Miłość na Zakręcie
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:30 Gabinet numer 5
- serial obyczajowy

22:40 Obcy - ósmy pasażer 
“Nostromo” - horror 

 Załoga kosmicznego 
transportera Nostromo 
wraca na ziemię, wioząc 
duże ilości cennej rudy 
mineralnej. Gdy pokład-
owy superkomputer 
odbiera wezwanie SOS, 
wszyscy pasażerowie są
w hibernacyjnym śnie. 

01:00 Ameryka 
pod ostrzałem

02:10 Interwencja
- magazyn

02:40 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 Top 10 lista przebojów
05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ SERIAL OBYCZAJOWY THRILLER DRAMAT KOMEDIODRAMAT SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIODRAMAT

TVP 1 TVP 2 TVP Kultura TV 4TVN TV PulsPOLSAT TVN 7

czwartek 31 października

05:05 Jeden z dziesięciu
- teleturniej

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:20 Przysięga - serial obycza-
jowy, prod. Turcja, 2019

07:10 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
09:20 Ranczo - serial 

obyczajowy TVP
10:15 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz

- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 Natura w Jedynce

- Dzika Norwegia 
- fi lm dokumentalny, prod. 
Dania, 2018

14:00 Elif - serial, prod. Turcja, 
2014

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:00 Orędzie na dzień 

Wszystkich Świętych
20:10 Alarm! 

- magazyn
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn
23:00 Magazyn kryminalny
23:50 Okupowani - serial

04:40 Koło fortuny
- teleturniej

05:15 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

06:10 Operacja Zdrowie
06:40 Familiada - teleturniej
07:15 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:05 Teściowe i synowe. Kto 

tu rządzi? - reality show
13:35 Gotowi do gotowania. 

Start! 
14:10 Na dobre i na złe

- serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny

16:30 Familiada
- teleturniej

17:00 Nabożeństwo 
Reformacyjne
na Mazurach 

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Gotowi do gotowa-

nia. Start! - magazyn 
kulinarny

18:55 Teściowe i synowe. Kto 
tu rządzi? - reality show

19:30 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:10 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:40 Najgorszy Kucharz 
21:35 Wkręceni w randkę
22:45 Nie ma mowy! 

- fi lm obyczajowy
00:35 Port lotniczy 1977

- fi lm akcji

04:50 Uwaga! - magazyn 
05:15 Mango - telezakupy
06:20 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:20 Doradca smaku
07:30 Dzień Dobry TVN

- magazyn 
11:00 Domowe rewolucje 
12:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
13:00 Szkoła
14:00 19 + - obyczajowy
14:30 Szpital 
15:30 Szkoła
16:30 19 + - obyczajowy
17:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

18:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! - magazyn 
20:10 Doradca smaku 

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy 
- program rozrywkowy

21:30 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:30 Dlaczego nie! 
- fi lm komedia, Polska, 
2007, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Anna Cieślak, 
Maciej Zakościelny, 
Małgorzata Kożuchows-
ka, Tomasz Kot, Anna 
Przybylska 

00:35 Pod powierzchnią 
- serial, Polska 

01:35 Kobieta na krańcu 
świata

02:10 Uwaga! 
- magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Malanowski i Partnerzy 
- serial kryminalny

10:00 Dzień, który zmienił 
moje życie - serial

11:00 Dlaczego ja?
12:00 Gliniarze
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial 

obyczajowy, prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial
20:05 Nasz Nowy Dom
21:10 Przyjaciółki

22:10 Nigdy więcej
 - thriller, USA, 2002,

reż. Apted Michael, 
wyk. Lopez Jennifer, 
Bill Campbell, Allen 
Tessa

 Slim, młoda kelnerka 
poznaje mężczyznę swych 
marzeń i wkrótce wycho-
dzi za niego. Mitch jest 
przemiłym, przystojnym 
i bogatym właścicielem 
fi rmy budowlanej. Wspól-
nie rozpoczynają idylliczne 
życie, jednak wkrótce 
po urodzeniu córki Slim 
zauważa, że osobowość 
Mitcha ma również drugą, 
mroczną stronę. 

00:50 Chirurdzy
- serial obyczajowy

02:45 Tajemnice losu

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne 
08:25 Studio Kultura
08:40 Diament radży - fi lm 

TVP, prod. Polska, 1971
09:20 Rysa - dramat
11:00 Rodzina Kanderów 
12:05 Scena Klasyczna 
13:00 Studio Kultura
13:20 Penderecki. Droga 

przez labirynt
14:25 Trzymaj się swoich 

chmur - piosenki
15:35 Trampkarze - fi lm
16:15 Sztuczki - fi lm obycza-

jowy, prod. Polska, 2007
18:00 Dokument tygodnia 
19:05 Teledyski
19:25 Pegaz
20:00 Informacje kulturalne 
20:35 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Metropolis 
23:05 Koło pióra - magazyn
23:35 Scena klasyczna 
00:25 Portrety 

- Altman

02:10 Na wschód 
od Hollywood 
- Mustang - dramat, 
prod. Francja, Niemcy, 
Turcja, 2015, reż. Deniz 
Gamze Ergüven, wyk. 
Erol Afsin, Doğa Zeynep 
Doğuşlu, Elit İşcan, Güneş 
Nezihe Şensoy, Tuğba 
Sunguroğlu

03:55 Informacje kulturalne
- informator kulturalny

04:25 Kino nocne
 - Luna - fi lm krótkome-
trażowy, prod. Polska, 
2015, reż. Filip Gieldon, 
wyk. Anna Próchniak, 
Magdalena Malina, 
Wojciech Zieliński, Jacek 
Beler, Marek Ślosarski

05:10 Teledysk
05:35 Afi sz kulturalny

06:00 112: na każde 
wezwanie 

07:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
12:00 Kobra - oddział

specjalny - fabularny
14:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny
Agenci biura NCIS 
w Los Angeles działają 
pod przykrywką, by ro-
związywać trudne i często 
szokujące sprawy.

15:00 Lombard. Życie
 pod zastaw - serial 
obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie

pod zastaw - serial

20:00 Nietykalni 
- komediodramat
Sparaliżowany 
milioner zatrudnia
do opieki młodego 
chłopaka z przedmieścia, 
który właśnie wyszedł
z więzienia.

22:10 Instrukcji
niezałączono 

00:30 Odrzut 
02:30 Ojciec Ted 

Serial przedstawia 
perypetie księży na 
Wyspie Craggy, gdzieś 
u zachodnich wybrzeży 
Irlandii.

03:50 Taki jest świat 
- program informacyjny

04:25 Menu na miarę
- fabularny

04:55 Z archiwum policji

05:00 Szkoła
06:00 Mango telezakupy
07:35 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
08:35 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
10:40 Big Brother Pobudka 
10:45 Sąd rodzinny
11:45 Big Brother 
12:45 Zakochani po uszy

- serial, Polska 
13:20 W-11 Wydział Śledczy 

- program kryminalny 
14:10 Big Brother

Popołudnie
14:15 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

15:15 Ukryta prawda
 - program obyczajowy 

16:15 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

17:15 Big Brother
 Podwieczorek 

17:20 W-11 Wydział Śledczy
18:55 Brzydula - serial 

19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska 

20:00 Big Brother 
21:00 Naciągacze 

- fi lm komedia, 
USA, 2003, reż. Ridley 
Scott, wyk. Nicolas Cage, 
Sam Rockwell, Alison 
Lohman, Bruce Altman, 
Bruce McGill 

23:25 Big Brother Nocą
00:00 Ostatnia rola

- fi lm obyczajowy, 
USA, 2013, reż. Richard 
Glatzer, Wash Westmore-
land, wyk. Susan Sarandon

01:55 Nocny lot 
- fi lm sensacyjny, USA, 
2005

03:40 Druga strona 
medalu
- talk show

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Szczenięce lata 
Toma i Jerry’ego

08:00 Nasz Nowy Dom
09:00 Septagon
10:00 Miłość na Zakręcie
10:30 Bumerang
11:00 Przeklęta
12:00 Pękniesz ze śmiechu
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci

- serial obyczajowy
16:00 Sekrety Sąsiadów
17:00 Miodowe Lata

- serial komediowy
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Miłość na Zakręcie
20:30 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:40 Nie można pocałować 
panny młodej

 Skromy fotograf zwierząt 
Bryan Lighthouse, przeży-
je przygodę swojego życia, 
gdy zostanie zmuszony do 
poślubienia chorwackiej 
dziewczyny. Swój miesiąc 
miodowy spędzają w 
tropikalnym kurorcie, 
w którym jego nowa 
małżonka, Masha Nikitin, 
zostaje porwana.

23:35 Tuż przed tragedią
01:40 Transakcje za milion 

dolarów: Nowy Jork
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
prod. Polska

03:40 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Pani Marianna urodziła się 
w 1915 roku w rodzinie go-
spodarzy rolnych w dawnym 
powiecie sokołowskim. Z ro-
dzicami mieszkała do zamąż-
pójścia. Po ślubie przeniosła 
się do męża, który gospodarzył 
w niewielkiej wsi Złotki w po-
bliżu Treblinki. Urodziły się im 
trzy córki. Po 17 latach wspól-
nego pożycia mąż zmarł. Pani 
Marianna gospodarzyła dalej, 
wychowując córki, z których 
najmłodsza miała wówczas 
4 lata. Odpoczywać zaczęła, 
gdy zamieszkała w 1972 roku 
w Celestynowie u najmłodszej 
córki, która wraz z mężem 

200 lat  
dla pani Marianny

Półtoragodzinne spotkanie 
upłynęło w okamgnieniu, a to 
głównie za sprawą otwartego 
dialogu pani Ewy z dziećmi. 
Ona opowiadała różne histo-
rie, a w trakcie zadawała py-
tania, na przykład: ,,Jaka jest 
najstarsza polska legenda?” 
Dzieci natychmiast wykrzyki-
wały: ,,O wawelskim smoku!”  
- Od jakich imion nazwano 

- Powstanie takiego mia-
steczka jest bardzo ważne 
do kształtowania i rozwijania 
właściwych postaw i nawy-
ków związanych z bezpiecz-
nym i odpowiedzialnym 
poruszaniem się dzieci po 
drogach. Dla nauczycieli bę-
dzie to doskonałe narzędzie 
pozwalające na przygotowa-
nie dzieci do uczestnictwa w 
ruchu drogowym – informuje 
Elżbieta Płuciennik, dyrektor 
przedszkola. – Zależy nam, 
aby być dobrym sąsiadem 
i dlatego w gminach, na te-
renie których realizujemy 
inwestycje infrastrukturalne, 
przeprowadziliśmy pierwszą 
edycję konkursu dobrosą-
siedzkiego na grantowe pro-
jekty społeczne – mówi Be-
ata Jarosz-Dziekanowska, 
rzeczniczka prasowa PSE. 
– Wspierając finansowo naj-
lepsze inicjatywy, chcemy 
poprawiać komfort życia lo-

14 października panią Mariannę Bednarczyk – najstarszą 
mieszkankę gminy Celestynów, która dwa dni wcześniej 
ukończyła 104 lata, odwiedził zastępca wójta Piotr Rosłoniec 
w towarzystwie kierownik USC Bożeny Skolimowskiej. Go-
ście wręczyli jubilatce bukiet kwiatów i ogromny kosz słody-
czy, życząc jednocześnie jeszcze wielu lat w zdrowiu i dobrej 
kondycji. Wraz z rodziną odśpiewano „200 lat” i toastem bez-
alkoholowego szampana przypieczętowano życzenia.

opiekuje się nią do dzisiaj. – 
Mama przez całe swoje długie 
życie nigdy poważnie nie cho-
rowała, a przelotne grypy czy 
drobne dolegliwości leczyła 
kroplami miętowymi. W szpi-
talu znalazła się dopiero czte-
ry lata temu, ale nie z powodu 
choroby, a złamania nogi. Jest 
stale uśmiechnięta, wesoła i 
bardzo lubi gości – mówi cór-
ka Bogumiła Rosłoniec i doda-
je:  - Dochowała się 3 córek, 
9 wnuków, 20 prawnuków i 
20 praprawnuków i cieszy się, 
gdy ją odwiedzają.

AnKa

Ciotka Klotka w Celestynowie
Znana z roli Ciotki Klotki w programie TVP „Tik-Tak” Ewa Cho-
tomska spotkała się 5 października w ramach „Nocy Bibliotek” 
z celestynowskimi dziećmi, które przywitały ją owacyjnie, a kie-
dy z taśmy popłynęła piosenka „Tik-Tak”, śpiewały na cały głos.

Warszawę?  -  Od Warsa i 
Sawy – odpowiadały chórem. 
Serce rosło z dumy i podziwu 
dla naszych celestynowskich 
dzieci za błyskotliwość i wie-
dzę, jaką prezentowały. Po 
zakończeniu spotkania autor-
ka podpisywała swoje książki, 
które dzieci za sprawą rodzi-
ców nabywały.

AnKa

Ewa Chotomska - córka Wandy 
Chotomskiej i Jerzego Steinmetza. 
Razem z Andrzejem Markiem Gra-
bowskim założyła w 1983 dziecię-
cy zespół Fasolki. Występowała w 
programie telewizyjnym Tik-Tak jako 
Ciotka Klotka. Program emitowano 
przez ponad 17 lat, nagrano ok. 1600 
odcinków. Ewa Chotomska była sce-
narzystką programów telewizyjnych skierowanych do naj-
młodszych: Tik-Tak, Fasola, Domowe przedszkole, Młynek. 
Jest także autorką tekstów do wielu piosenek dla dzieci, 
które stały się powszechnie znane, m.in.: ,,Szczotka, pasta”, 
,,Mydło lubi zabawę”, ,,Myj zęby”, ,,Moja fantazja”.

Dzieci bezpieczne na drodze dzięki PSE
Przedszkole Samorządowe w Celestynowie zostało jednym z laureatów konkursu gran-
towego „WzMOCnij swoje otoczenie”, zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroener-
getyczne. Dzięki projektowi „Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego” dzieci poprzez za-
bawę będą uczyć się bezpiecznego zachowania na ulicy.

kalnych społeczności. Jeste-
śmy przekonani, że zajęcia 
edukacyjne, podczas których 
dzieci już od najmłodszych lat 
uczą się bezpiecznego zacho-
wania na drogach i ulicach, są 
niezwykle wartościowe i dają 
długofalowe efekty, również w 
dorosłym życiu – dodaje.

PSE w ramach jednego 
ze swoich programów inwe-

stycyjnych budują linię 
przesyłową relacji Kozieni-
ce-Miłosna. Jej trasa prze-
biegać będzie m.in. przez 
teren gminy Celestynów. – 
Dzięki tej inwestycji istotnie 
zwiększy się niezawodność 
dostaw energii elektrycznej 
dla całego regionu – pod-
kreśla Beata Jarosz-Dzie-
kanowska.
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Było to ważne wydarze-
nie połączone ze zwiedza-
niem Pałacu Prezydenckiego. 
Pierwsza Dama witając nas, 
podziękowała nam za trud 
włożony w wychowanie mło-
dego pokolenia i podkreśliła, 
że od tego jak wychowamy 
młodych ludzi, będzie zależa-
ła przyszłość naszego narodu. 
Mówiła także o ogromnej roli 
nauczycieli i ich misji.

- Praca nauczyciela to po-
wołanie wymagające wiele 
cierpliwości i poświęceń. Oso-
by, które decydują się na ten 
zawód wiedzą, że praca ta po-
lega nie tylko na przekazywa-
niu uczniom wiedzy, ale także 

Jednocześnie życzył im 
dobrych wyników w pogłębia-
niu wiedzy i tego, by tej wie-
dzy byli nienasyceni. Pierwszy 
wykład pt. ,,Ja w Internecie” 
wygłosiła Agnieszka Łątka z 
Urzędu Gminy w Celestyno-
wie - dotyczył dobrodziejstwa  
korzystania z komputera. – 
Gmina Celestynów pozyskała 
prawie 70 tys. zł na przepro-
wadzenie szkoleń z zakresu 
korzystania z komputerów 
i jego programów. Każdy 
uczestnik, który się zgłosi, 
może wziąć udział w jednym z 
czterech modułów szkolenia: 
„Rodzic w Internecie”, „Moje 
finanse i transakcje w sieci”, 
„Działam w sieciach społecz-
nościowych” i „Kultura w sie-
ci” – informowała Agnieszka 
Łątka. Studenci mieli niemało 
pytań, a po zakończeniu spo-
tkania wiele osób zapisało się 
na szkolenie.

Drugi wykład poprowa-
dziła muzycznie wokalistka 
z przepięknym sopranem 
-  Magdalena Kotarska. Nim 
jednak zaczęła koncertować, 
przypomniała historię życia i 

16 października podczas 
spotkania w budynku teatru 
miejskiego w Otwocku dyrek-
torzy i kadra pedagogiczna 
placówek oświatowych uczyli 
się zasad postępowania w sy-
tuacji wystąpienia zdarzenia o 
charakterze terrorystycznym.

Szkolenie przeprowadzo-
ne przez funkcjonariuszy poli-
cji otwockiej komendy odbyło 
się w formie prezentacji ze 
slajdami, któremu towarzy-
szył ciekawy wykład. W trak-
cie spotkania wyświetlony był 
m.in. drastyczny filmik ukazu-
jący najgorszą sytuację: oto 
do jakiegoś obiektu wchodzi 
aktywny zabójca, którego 

“Zwracam się z propozy-
cją przyłączenia się Państwa 
placówki do akcji zbiórki pro-
duktów żywnościowych w 
ramach akcji „Rodacy Boha-
terom” organizowanej w skali 
ogólnopolskiej przez stowa-
rzyszenie Odra-Niemen. Ce-
lem akcji jest zbiórka darów 
w postaci długoterminowych 
produktów spożywczych (ma-
karon, ryż, cukier, kasza, olej 
itd.), a następnie przygotowa-
nie paczek, które przed tego-
rocznym Bożym Narodzeniem 
zostaną przekazane Polakom 

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP z Otwocka w Pałacu Prezydenckim
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Sekcja Emerytów i Ren-
cistów ZNP w Otwocku została zaproszona przez Pierwszą 
Damę Agatę Kornhauser – Dudę do Pałacu Prezydenckiego. 
Spotkanie to odbyło się 14 października 2019 roku w siedzi-
bie głowy państwa, co dodało mu prestiżu. Podczas spotka-
nia mówiono o pracy w szkolnictwie, powołaniu, działalno-
ści na rzecz innych i aktywizacji osób starszych.

na uzupełnianiu wychowania, 
które otrzymują w domach ro-
dzinnych – mówiła Pierwsza 
Dama.

W czasie spotkania mieli-
śmy też okazję na przekaza-
nie wiadomości na temat na-
uczycieli i ich pracy w okresie 
okupacji ( w tym roku przy-
pada 80. rocznica powstania 
Tajnej Organizacji Nauczy-
cielskiej ), a których pamięć 
przywoływana jest na łamach 
Biuletynu Historycznego pro-
wadzonego przez Komisję Hi-
storyczną ZNP. Członkowie tej 
Komisji co roku organizują po-
ranki patriotyczne dla uczniów 
szkół powiatu otwockiego w 

Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Otwocku, gdzie z należytą 
czcią i szacunkiem prezentu-
ją postacie nauczycieli TON. 
W spotkaniach tych uczestni-
czą poczty sztandarowe szkół 
i pod tablicą upamiętniającą 
powstanie Tajnej Organizacji 
Nauczycielskiej składane są 
wiązanki kwiatów.

Tematami rozmów z Panią 
Prezydentową były również 
działania seniorów w sekcji 
wolontariatu, gdzie  - mimo 
zaawansowanego wieku  - 
opiekujemy się osobami ze 

swego środowiska i poma-
gamy im w uzyskaniu zasiłku 
związkowego czy zdrowotne-
go, zakupach czy wizytach u 
lekarzy.

Pani Prezydentowa bar-
dzo cieszyła się z naszego 
zaangażowania w działalność 
kulturalno – oświatową i po-
dziwiała potrzebę spotykania 
się na różnego rodzaju impre-
zach kulturalnych i towarzy-
skich, np. z okazji Dnia Babci i 
Dziadka, Dnia Łącznika, Dnia 
Edukacji Narodowej czy Dnia 
Seniora, wspólnych wyjazdów 

integracyjnych, jak również 
udziału w licznych konkursach 
literackich,gdzie zajmujemy 
wysokie miejsca.

Spotkanie przebiegło w mi-
łej i serdecznej atmosferze, a 
rozmowy przeciągały się poza 
przewidziany program. Dzię-
kujemy Pani Prezydentowej 
Agacie Kornhauser – Dudzie 
za miłe spotkanie, poświęco-
ny nam czas i dostarczenie 
tak wielu pozytywnych emocji.

Członkowie Sekcji Emerytów 
i Rencistów ZNP w Otwocku

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

Indeksy dla seniorów z koncertem
Prawie 50 indeksów wręczył 9 października wójt gminy 
Celestynów Witold Kwiatkowski w towarzystwie dyrektor 
GOKiS Hanny Pawłowskiej studentom Celestynowskiego 
Koła Seniorów, inaugurując tym samym nowy rok akade-
micki 2019/20.

twórczość Fryderyka Szope-
na. Później zaśpiewała kilka 
pieśni, do których muzykę 
napisał tenże kompozytor 
oraz utwory inspirowane jego 
muzyką: ,„List do Szopena” 
i „Być może gdzie indziej”, 
które kiedyś śpiewała Anna 
German. Przypomniała też 
twórczość drugiego polskie-
go wspaniałego kompozy-
tora Stanisława Moniuszki i 
również zaprezentowała kilka 
jego pieśni, między innymi 
„Czerwoną jarzębinę”, którą 
podchwycili wszyscy studenci 
i śpiewali tak, że ściany łączni-
ka przy hali sportowej drżały. 
Na bis sopranistka zaskoczyła 
wszystkich, śpiewając „Modli-
twę” Bułata Okudżawy. I tak 
czule, że nie jednej osobie 
ciarki przeszły po plecach. Na 
prośbę wójta Witolda Kwiat-
kowskiego obiecała znów 
przyjechać do Celestynowa i 
dać koncert pieśni Stanisława 
Moniuszki - wszak rok 2019 
jest Rokiem Stanisława Mo-
niuszki.

AnKa

Szkolenie antyterrorystyczne
- Nie udajemy bohaterów i nie stawiamy się, gdy do placówki oświatowej wdziera się na-
pastnik, biorąc zakładników i grożąc śmiercią za niespełnienie jego żądań; robimy, co każe. 
Takie m.in. zalecenia usłyszeli dyrektorzy i nauczyciele szkół powiatu otwockiego, którzy 
uczestniczyli w szkoleniu antyterrorystycznym przygotowanym przez policjantów.

jedynym celem jest po pro-
stu zabijanie  - kogokolwiek. 
Wtedy jedynym wskazanym 
zachowaniem jest ucieczka 
i ukrycie się przed napastni-
kiem. Znacznie lepszą sytu-
acją jest, gdy napastnik bierze 
zakładników. Wtedy wiadomo, 
że choć grozi im śmiercią, to 
ich życie jest dla niego cenne 
jako element przetargowy, aby 
osiągnąć zamierzony cel. W 
takiej sytuacji trzeba pamię-
tać, aby nie prowokować prze-
stępcy do agresji, robić, co 
każe i… czekać na działania 
służb, i z nimi współpracować.

Szkolenie odbyło  w ra-
mach „Narodowego Programu 

Antyterrorystycznego na lata 
2015-1019”, który ma za za-
danie przygotowanie służb i 
instytucji na możliwość wystą-
pienia zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym, a także pod-
noszenie świadomości spo-
łecznej na temat charakteru 
tego zagrożenia oraz zasad 
zachowania w przypadku jego 
wystąpienia.

Można je ująć krótko: nie 
każdy człowiek, który powo-
duje lęk, jest od razu terrory-
stą, ale strach jest prawidło-
wym doradcą przy spotkaniu z 
faktycznym agresorem. 

ZetKa

Zbiórka „Rodacy Bohaterom” 
Koordynator akcji „Rodacy Bohaterom” na terenie powiatu otwockiego zaprasza do udzia-
łu w zbiórce produktów żywnościowych przeznaczonych na prezent bożonarodzeniowy 
dla Polaków zza wschodniej granicy kraju. Mieszkańcy powiatu już po raz piąty dołączają 
do akcji. W poprzednich czterech edycjach łącznie zebrali dla potrzebujących rodaków ze 
Wschodu ponad 3 tys. kg produktów!

mieszkającym za wschodnimi 
granicami Polski, m.in. kom-
batantom oraz uczniom pol-
skich szkół na Litwie.

Na terenie Powiatu Otwoc-
kiego w bożonarodzeniowych 
edycjach akcji udało nam się 
wspólnie zebrać w ostatnich 
latach: 2015 rok: ok. 500 kg, 
2016: ok. 700 kg, 2017: ok. 

660 kg, 2018: ok. 1200 kg pro-
duktów. Tegoroczna akcja na 
naszym terenie odbędzie się 
w terminie 2-6 grudnia.

W razie pytań lub chęci 
przyłączenia się do akcji pro-
szę o wiadomość email: klub.
batory@otwockasm.com.pl, 
lub kontakt pod nr 22 779-50-
97 (Klub Batory).

Z poważaniem
Patryk Popis - Koordynator akcji 
„Rodacy Bohaterom” na terenie 

Powiatu Otwockiego Klub Batory 
OSM ul. Batorego 34, 05-400 

Otwock”
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Na nowe stroje stowarzy-
szenie OSP Łukówiec otrzy-
mało dofinansowanie z Na-
rodowego Centrum Kultury. 
Projekt kosztował 83 372 zł, 
zaś dofinansowanie wyniosło 
77 000 zł. Wkład własny sto-
warzyszenia - 6 372 zł – to 
przede wszystkim darowizny 
przekazane przez osoby fi-
zyczne (w tym członków ze-
społu Piskorze) oraz firmy: 
Gospodarstwo Ogrodnicze 
Emilia i Kamil Stanieta z So-
bieni Biskupich, SuperDrob 
S.A. z Karczewa, ŁUKOMET 
–Krzysztof Łuszczyk z Cało-
wania, Naprawa Sprężarek 

Festiwal zainauguruje 
koncert Otwock Festival Or-
chestra, która pod kierunkiem 
wybitnego skrzypka i legen-
darnego koncertmistrza Jana 
Staniendy wykona prawdziwe 
„perły baroku” - kompozycje 
J.S. Bacha, A. Vivaldiego czy 
T. Albinoniego. Partie solowe 
oprócz Jana Staniendy wy-
konają: na oboju Kama Grott-
-Tomaszek, dyrektor artystycz-
na festiwalu oraz na fagocie 
Grzegorz Dąbrowski - profesor 
Akademii Muzycznej im.F. No-
wowiejskiego w Bydgoszczy.

Kolejny wieczór wypełni 
muzyka Krzysztofa Komedy, 
którego w tym roku przypada 
50 rocznica śmierci. Ten ge-
nialny kompozytor i pianista 

Piskorze już w strojach ludowych
W niedzielę, 27 października 2019 roku o godzinie 16:00 w 
świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuków-
cu odbędzie się pierwszy występ Zespołu Folklorystycznego 
Piskorze w nowych strojach ludowych. Podczas tego wyda-
rzenia nastąpi również degustacja dań z Nadwiślańskiego 
Urzecza, które zostaną przygotowane przez partnera imprezy 
Stowarzyszenie Binduga z Cieciszewa. Wstęp wolny!

Marek Szostak z Sobiekurska, 
Zakład Mięsny Karczew „Pi-
wowarczyk” s.j. oraz Lubysz z 
Łukówca. 29 kompletów stro-
jów ludowych z regionu wila-
nowskiego przygotowała dla 
Piskorzy pracownia krawiecka 
znanego na całym świecie ze-
społu Mazowsze w Karolinie.

Zespół Folklorystyczny Pi-
skorze działa przy OSP Łukó-
wiec od sierpnia 2018 roku. 
Obecnie liczy 29 członków – 
16 kobiet oraz 13 mężczyzn. 
Występuje na terenie gminy 
Karczew, powiatu otwockie-
go oraz sąsiednich powiatów 
podczas uroczystości publicz-

nych. Miejscowość Łukówiec 
postrzegana jest przez etno-
grafów jako teren należący 
do nadwiślańskiego Urzecza. 
Stroje ludowe Zespołu Pisko-
rze nawiązują do tradycji tego 
regionu (strój wilanowski). Od 
marca 2019 roku członkowie 
zespołu uczą się tradycyjnych 
tańców ludowych, a zajęcia 

prowadzone są przez profe-
sjonalnego instruktora. Przy 
realizacji tego zadania OSP 
Łukówiec współpracowało z 
etnografami: dr. Łukaszem 
Maurycym Stanaszkiem oraz 
profesor Elżbietą Piskorz-
-Branekovą. Przygotowaniem 
i realizacją projektu zajmował 
się zespół w składzie: Anna 

Lewandowska – koordynator 
projektu, Magdalena Przybysz 
– kierownik zespołu Pisko-
rze, Krystyna Rosłonek, Ka-
mil Stanieta, Łukasz Maurycy 
Stanaszek, Tomasz Rosłonek.

Sponsorem wydarzenia 
27.10. jest firma JAKMET sp. 
z o.o. z Sobienek.

SR

XVI Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku
Fundacja OtwArte tradycyjnie już na początku listopada za-
prasza na koncerty Europejskiego Festiwalu Muzycznego w 
Otwocku. W ramach tegorocznej, szesnastej edycji festiwa-
lu odbędzie się pięć wyjątkowych koncertów. 

jazzowy stworzył muzykę do 
65 filmów. Wybrane motywy 
oraz piosenki, ze słynną „Ko-
łysanką Rosemary” na czele  
zinterpretują zaproszeni ar-
tyści: wokalistka Kama Abra-
hamowicz-Szlempo, Michał 
Szlempo - pianista, Michał 
Grott - basista oraz Kama 
Grott-Tomaszek na oboju i 
rożku angielskim.

Podczas trzeciego festiwa-
lowego  wieczoru na scenie 
otwockiego teatru staną naj-
większe gwiazdy polskiego ja-
zzu. Pod kierunkiem pianisty 
Kuby Stankiewicza, który w 
piękny i ponadczasowy spo-
sób skomponował i zaaran-
żował w jazzowych interpreta-
cjach, muzykę do wybranych 

12 Pieśni Jana Kochanow-
skiego. Prezentowane utwory 
unoszą poezję mistrza Jana 
Kochanowskiego, czyniąc ją 
bardzo czytelną, aktualną i 
eksponując jej, wydałoby się, 
uśpione i zapoznane walory.

Czwarty koncert wypełni 
muzyka na flet i fortepian. Łu-
kasz Długosz uznany przez 
krytyków za jednego z naj-
wybitniejszych flecistów. Jest 
również najliczniej uhonoro-
wanym w historii polskim fle-
cistą. Partnerować mu będzie 
przy fortepianie wybitny kame-
ralista - Andrzej Jungiewicz. 
Podczas recitalu zabrzmią 
wirtuozowskie kompozycje 
m.in. K.Szymanowskiego, T. 
Boehma, T. Szeligowskiego 
czy F. Mendelssohna.

Na zakończenie festiwalu - 
wieczór pn. „Musica da came-
ra” -wieczór muzyki kame-
ralnej w iście mistrzowskich 
interpretacjach. Wybitni muzy-
cy pod przewodnictwem Jana 
Staniendy wykonają kwartety 
smyczkowe S.Moniuszki i K.
Szymanowskiego oraz Kwar-
tet obojowy W.A.Mozarta.

Na wszystkie koncerty jest 
wstęp wolny.  Bezpłatne wej-

ściówki będą do odebrania w 
kasie teatru na godzinę przed 
koncertami.

- Mam nadzieję, że spę-
dzicie Państwo z nami te je-
sienne wieczory, a muzyka 
przysporzy wielu uniesień i 
wzruszeń - zachęca do udzia-
łu Kama Grott-Tomaszek - dy-
rektor artystyczny.

XVI EUROPEJSKI  
FESTIWAL MUZYCZNY  

W OTWOCKU 
Honorowy Patronat Prezy-

denta Miasta Otwocka
Kama Grott-Tomaszek  
- dyrektor artystyczny

3 listopada - Perły baroku
Kama Grott-Tomaszek – obój
Grzegorz Dąbrowski – fagot
Jan Stanienda – skrzypce
Otwock Festival Orchestra
w programie: J.S.Bach, A.Vi-
valdi, G.P.Telemann

8 listopada  
-  Hommage a Komeda

Kama Abrahamowicz-Szlem-
po – vocal
Kama Grott-Tomaszek – obój, 
rożek angielski
Michał Szlempo – instrumenty 
klawiszowe
Michał Grott – gitara basowa

w programie: kompozycje K. 
Komedy

9 listopada 
- Kochanowski - Pieśni

Kuba Stankiewicz – fortepian
Jacek Kotlarski – vocal
Maciej Sikała – saksofon
Wojciech Pulcyn – kontrabas
Sebastian Frankiewicz – per-
kusja
w programie: kompozycje K. 
Stankiewicza do słów J.Ko-
chanowskiego

10 listopada 
-  Recital fletowy

Łukasz Długosz – flet
Andrzej Jungiewicz – forte-
pian. W programie: T. Szeli-
gowski, Z. Noskowski, K. Szy-
manowski, F. Mendelsohn

11 listopada -  
Musica da camera

Kama Grott-Tomaszek – obój
Jan Stanienda - skrzypce
Agnieszka Podłucka – altówka
Bartosz Koziak - wiolonczela
w programie: W.A.Mozart, 
S.Moniuszko, K.Szymanowski

Wszystkie koncerty odbę-
dą się w Teatrze Miejskim 
im.S.Jaracza w Otwocku o 
godz.19.00
Wstęp wolny

KRWAWA JATKA, czyli 
rekonstrukcja prawdziwe-
go, legendarnego karczew-
skiego bazaru z żywym 
inwentarzem i licznymi 

#StacjaKonspiracja w Karczewie
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Karczewie zaprasza  w sobotę, 26 paździer-
nika na dwa niezwykłe wydarzenia związane z obchodami 101. rocznicy odzyskania nie-
podległości. Od południa na Rynku Zygmunta Starego będzie działał Tajny Bazar, a wie-
czorem w Piwnicy pod Barankiem odbędzie się premiera spektaklu „Odtajnić Wolność”.

atrakcjami, to będą trzy go-
dziny - od 12.00 do 15.00  
- pełne atrakcji dla uczestni-
ków. Jak zdradzają organi-
zatorzy, będzie m.in. można 

zjeść bazarowe smakołyki 
(poczęstunek jest DARMO-
WY), przeczytać Kurjer Kar-
czewski, zdobyć pamiątkowe 
banknoty i odwiedzić masę 

stoisk. A może może macie 
ochotę przebrać się w stroje 
z lat okupacji?  Spotkacie or-
kiestrę, pucybuta, handlarzy, 
paserów, rzeźników, apteka-
rzy, będą gry, zabawy, mu-
zyka, zwierzęta. I prawdzi-
wa niespodzianka na miarę 
ubiegłorocznej łapanki. Ze 
wspólnej zabawy podczas 
wydarzenia powstaną: pa-
miątkowy film i teledysk, na 

którym będzie można się 
odnaleźć.

Wieczorem o godzinie 
18.00 w Piwnicy pod Ba-
rankiem odbędzie się pre-
miera poruszającego spek-
taklu „Odtajnić Wolność” w 
wykonaniu grupy teatralnej 
działającej przy SP1 w re-
żyserii Urszuli Trzaskow-
skiej. Sztuka ma wyjątkową 
oprawę świetlną. 

fot. MK
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Jury konkursu miało w tym 
roku niełatwe zadanie, bo do 
tego prestiżowego wyróżnie-
nia została zgłoszona rekor-
dowa liczba kandydatów - aż 
124 (92 - osoby fizyczne, 32 
- zespoły i stowarzyszenia). 
Przyznano 10 nagród mar-
szałka dla 6 osób i 4 podmio-
tów niefizycznych. Ryszard 

Ryszard Nowaczewski z nagrodą marszałka

Nowaczewski przygotował 
i poprowadził w Józefowie, 
Otwocku i całym powiecie tak 
wiele wydarzeń kulturalnych, 
że z pewnością większość 
mieszkańców miała przyjem-
ność spotkania go podczas 
któregoś z nich. Ale realizacja 
przedstawień to oczywiście 
nie jedyna jego działalność 

Józefowianin Ryszard Nowaczewski został laureatem XX 
jubileuszowej edycji Nagrody Marszałka Województwa 
Mazowieckiego przyznawanej za zasługi w zakresie rozpo-
wszechniania kultury i twórczości artystycznej. 

społeczna. Jest m.in. założy-
cielem Ośrodka Kultury Stra-
żackiej przy OSP Józefów, 
gdzie u boku profesjonalnych 
artystów swoje pasje i talenty 
artystyczne rozwijają strażacy 
z Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych Powiatu Otwockie-

go i Mazowsza. Od kilkunastu 
lat aktywny działacz i członek 
Zarządu Katolickiego Sto-
warzyszenia Filmowego. Od 
2015 r. dyrektor Międzynaro-
dowego Katolickiego Festiwa-
lu Filmów i Multimediów. Był 
pomysłodawcą i  realizatorem 
I Mazowieckiego Festiwalu 
Chórów Kresowych, a tak-
że pomysłodawcą, autorem 
scenariusza, prowadzącym 
i realizatorem czterech edy-
cji Mazowieckiego Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Otwocku 

(2008 -2011 r.). Przez ponad 
50 lat pracy twórczej i arty-
stycznej, opracował scena-
riusze blisko 500 koncertów, 
wśród nich m.in. koncert „Bo-
haterom Powstania Warszaw-
skiego – Strażacy” na Placu 
Zamkowym w Warszawie. 
Wychowawca młodzieży. Mi-
łośnik literatury i poezji.  Wie-
lokrotnie nagradzany m.in. 
Srebrnym i Brązowym Krzy-
żem Zasługi ,, Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”.

ZetKa

Drodzy seniorzy, przed 
Wami ostatnie w tym mie-
siącu spotkanie z filmem. Co 
Was czeka? Wspaniała fran-
cuska komedia pt. „Facet na 
miarę”. Główna bohaterka to 
młoda prawniczka, która po-
znaje bardzo przystojnego, 
ale niezwykle niskiego męż-
czyznę. Początkowo zafa-
scynowana nim dziewczyna 
z czasem zaczyna mieć wąt-

Już w najbliższą sobotę 
odbędzie się kolejne spo-
tkanie w ramach „Pokolenia 
od kuchni”, czyli rodzinne  
warsztaty kulinarne. Temat 
spotkania -  „Makaron, plac-
ki, ciasto”. Zastanawialiście 
się może, czy te potrawy da 
się zrobić z warzyw i owo-
ców? Podczas spotkania 
wspólnie przygotujecie plac-

Miejski Ośrodek Kultury w 
Józefowie zaprasza na fanta-
styczny koncert w wykonaniu 
Ilony Perz-Golka. „Skrzypce 
w nowej odsłonie” to nie tyl-
ko własne aranżacje znanych 
utworów klasycznych, muzyka 
filmowa, ale również kompo-

W imieniu Piotra Cyrwu-
sa zapraszamy na jego mo-
nodramat pt. „Zapiski ofi-
cera Armii Czerwonej” na 
podstawie prozy Sergiusza 
Piaseckiego. Reżyseria: To-
masz Obara. Starszy lejtnant 
Michał Zubow 14 września 
1939 roku wkracza do bur-
żuazyjnej Polski. Dla czło-
wieka wychowanego w sys-
temie totalitarnym Polska to 
kraj sprzeczności i dziwów. 
Lejtnant interpretuje rze-

Regulamin:
1. Konkurs skierowany jest do 
dzieci i młodzieży w następują-
cych kategoriach: 
I  kategoria: przedszkole,
II kategoria: klasy 0-II – szkoła 
podstawowa,
III kategoria: klasy III-V – szkoła 
podstawowa,
IV kategoria: klasy VI-VIII – 
szkoła podstawowa.
2. Rodzaj pracy: praca przestrzen-
na, rozmiar pracy: wysokość, sze-
rokość, długość maks. 20 cm.
3. Technika pracy: dowolna, wy-
konana ręcznie, bez brokatu 
4. Każdy uczestnik może zgłosić 
jedną pracę, ozdoba nie może 

Józefów

Filmowy Klub Seniora

pliwości.Wstęp wolny.
28 października  
(poniedziałek), 

godz. 17.00 
MOK Józefów, 

ul. Wyszyńskiego 1

Makaron, placki i ciasto
ki dyniowe, makaron z cukinii 
oraz szarlotkę bez pieczenia. 
Prowadzenie: Tomasz Pod-
lasiewski. Wstęp wolny. Obo-
wiązują zapisy: agnieszka.
jung@mokjozefow.pl  lub tel. 
22/789 22 84

26 października  
(sobota), godz. 11.00 

Klub Hydrofornia, Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

Skrzypce w dymie
zycje polskiego muzyka - Irka 
Dregera, który napisał dla 
artystki 5 utworów. Koncert 
ubarwiony zostanie pokazami 
laserowymi oraz dymami, a 
słowo wiążące należeć będzie 
do Martina Jackowicza – Bo-
chenka. Wstęp wolny. 

26 października 
(sobota), godz. 18.00 

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

//fot.: skrzypce, 

źródło: www.yloviolin.com

Monodramat Cyrwusa
czywistość po swojemu. Na 
pierwszy rzut oka postrze-
gany przez niego świat jest 
groteskowy i komiczny. Czas 
jednak jest nieubłagalny, wy-
padki wojenne doświadczają 
naszego bohatera. Jakie wy-
ciąga wnioski? Wstęp 30 zł.

27 października  
(niedziela), godz. 18.00 
Teatr OTWARTY MOK, 

Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

źródło: www.moja24.pl

Konkurs plastyczny „Ozdoba świąteczna”
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w 
konkursie plastycznym na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

być pracą zespołową.
5. Do pracy należy dołączyć 
Kartę Zgłoszenia (do pobrania 
w GOKiS lub na stronie www.
gokcelestynow.pl)  
6. Pracę należy podpisać (w nie-
widocznym miejscu) podając imię 
i nazwisko autora. 
7. Prace na konkurs należy 
przesłać (decyduje data wpły-
wu) lub dostarczyć do dnia 22 
listopada 2019 r. do biura Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Celestynowie ul. Regucka 1, 
czynne od pn. do pt. w godz. 
10.00-18.00, tel. 22 789 71 02.
8. Nagrody i wyróżnienia:
W każdej kategorii przyznane 

zostaną nagrody rzeczowe za 
trzy pierwsze miejsca oraz wy-
różnienia. Osoby nagrodzone 
zostaną powiadomione telefo-
nicznie. Wyniki konkursu zosta-
ną zamieszczone na stronie in-
ternetowej www.gokcelestynow.
pl. Nagrody i wyróżnienia zo-
staną wręczone dnia 8 grudnia 
2019 r. na imprezie pn. „Bajko-
wa Niedziela” na Hali Sportowej 
w Celestynowie ul. prof. Hilare-
go Koprowskiego 2. Prace na-
grodzone i wyróżnione zostaną 
wyeksponowane na wystawie w 
dniu rozdania nagród.
Więcej informacji na stronie 
gokcelestynow.pl

Na muzyczne spotkanie w ra-
mach Klubu Dojrzałego Człowie-
ka zaprasza do Reguta seniorów 
i sympatyków gminy Celestynów 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Celestynowie. Wstęp wolny.

W programie koncert piosen-

karki jazzowej Katarzyny Karasek-
-Gomez oraz zespołu „Fernando”. 
Organizator zapewnia bezpłatny 
przejazd autokarem, który będzie 
odjeżdżał z parkingu przed Halą 
sportową w Celestynowie. Zbiórka 
o godz. 16.20. Zapisy oraz szcze-

gółowe informacje w GOKiS w 
Celestynowie ul. Regucka 1, od 
pn. do pt. w godz. 10.00-18.00, 
tel. 22 789 71 02.

26 października 2019 r. 
(sobota) godz. 17.00-21.00

Dom Weselny  
„Gajóweczka” w Regucie

Spotkanie Klubu Dojrzałego Człowieka
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Mecze rozgrywane będą w 
hali sportowej w Celestynowie 
przy ul. prof. Hilarego Koprow-
skiego 2. Początek rozgrywek 
- godz. 10:00.

W turnieju mogą brać 
udział mężczyźni i kobiety, 
którzy ukończyli 15 lat. Każda 
drużyna składa się z trzech 
zawodników, w tym kapitan 
plus może mieć maksymalnie 
dwóch rezerwowych.

Regulamin zawodów na 
stronie gokcelestynow.pl; wię-
cej info tel: 798 082 029 lub 22 
789-71-02.

Turniej Trójek 
Koszykarskich

Celestynowski Turniej Trójek Koszykarskich o Puchar Wójta 
Gminy Celestynów organizowany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu odbędzie się w niedzielę, 27 października 2019.

Przygarnij mnie!
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt zachęca do adopcji jego  
podopiecznych. 

INFORMACJE O ADOPCJI:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

ul. Prosta 3. Kontakt: tel. 22 789 70 61, 
e-mail: adopcje@celestynow.toz.pl

BOCZEK to młody pies w typie owczarka. 
Ma około 2 lat i jest bardzo pojętny. Na-
prawdę szybko i chętnie się uczy. Lubi być 
chwalony i nagradzany. To taki duży dzie-
ciak. Można powiedzieć, że trochę tchórz-
liwy i delikatny, mimo że wygląd sugeruje 
coś innego. Przyjechał do nas z agresją 
lękową. Teraz jest już dużo lepiej. Boczek 
źle reaguje na klatki i ogrodzenia. Bardzo 
dobrze dogaduje się z innymi psami. Potrzebuje domu spokoj-
nego, stabilnego i gotowego na pracę z psem.

INA - piękna, eteryczna, kokietująca, z rozbrajającą finezją, po-
trafi zawrócić w głowie. Delikatna, wrażliwa, kochana, ujmująca. 
To taka psia księżniczka, która stąpa po ziemi z delikatnością 
motylka i cieszy życiem jak mało kto. Ina przyjechała do nas 
z Radys - schroniska mordowni, w którym samo przeżycie to 
wielka sztuka. Tysiące psów w fatalnych warunkach, walka o 

jedzenie i pozycję... Przez pierwsze ty-
godnie po przyjeździe nie wychodziła z 
budy. Z daleka widać było trzęsącą się 
kupkę karmelowego futerka i przerażo-
ne, piękne oczy... Teraz jest lepiej. Dużo 
lepiej, ale tylko przy tych, których zna. 
Szukamy domu z doświadczeniem z 
psami lękowymi. 

FIGHTER trafił do nas w styczniu 2019 r. 
Przez te miesiące bardzo dużo się nauczył i 
przepracował. Jednak dalej w stosunku do 
obcych może być na początku specyficznym 
zwierzakiem. Gdy kogoś dobrze pozna i zaufa, 
daje robić ze sobą coraz więcej i więcej. Gdy 
ktoś się z nim zaprzyjaźni, zyska najlepszego 
kumpla… Ma ogromny potencjał, jest przein-
teligentny. Fighter to pies w typie podhalana. 
Ma ok. 8 lat i powinien ważyć do 35 kg. Nie polecamy go jednak 
do dzieci i  - raczej dla bezpieczeństwa - do innych psów także. 
Czeka na ODPOWIEDNI i DOŚWIADCZONY dom w boksie na 
końcu schroniska...

//fot.: skrzypce, 
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Trzy ostatnie mecze to trzy 
kolejne zwycięstwa drużyny: 
5 października OKS pokonał 
drugi otwocki zespół w gru-
pie - Vulcan Wólka Mlądzka 
4-1; następnie (12.10.2019)  
zwyciężył w meczu z AKS Zły 
Warszawa 2-1, a w 10. kolejce 
19 października OKS Otwock 
pokonał Advit Wiązowna. Po-
niżej relacja z ostatniego z 
tych meczów.

Rewanż za porażkę  
z pucharu

W sobotnie popołudnie 
(19.10.2019) na stadionie 
przy ul. Karczewskiej odbył 
się mecz 10 kolejki Klasy A po-

Podczas trzydniowych zma-
gań zawodnicy będą walczyć 
w 6 dyscyplinach, w 3 katego-
riach wiekowych. Szykują się 
duże emocje i zacięta walka, 
ponieważ na dzień przed za-
mknięciem zapisów liczba zgło-
szonych zawodników wynosiła 
blisko 120 osób. Ostateczną 
liczbę uczestników poznamy po 
zamknięciu zgłoszeń.

UKS Wilki Otwock organi-
zują wydarzenie tej rangi już 
po raz drugi. Poprzednie Mi-
strzostwa Polski odbyły się w 
naszym powiecie 3 lata temu. 
W tym roku organizatorzy do-
łożyli wszelkich starań, aby 
impreza była na jeszcze wyż-
szym poziomie niż poprzed-
nio. Jedną z ciekawostek i 
bardzo dużym udogodnie-
niem jest specjalna moduło-
wa nawierzchnia wykonana z 
polipropylenu, na której będą 
przeprowadzane konkurencje 
freestyle slides (efektowne 
metody hamowania na rol-
kach) oraz free jump (skoki 
nad tyczką). Odpowiednia na-
wierzchnia jest w tych dwóch 
przypadkach wyjątkowo waż-
na zarówno ze względu na 
komfort startujących, jak i na 
ich bezpieczeństwo.

Nad poprawnym przebie-
giem sportowym oraz wynika-
mi będą czuwać doświadczeni 

Najmłodszy wiekiem i 
stażem zawodnik Ignacy 
Szymański pokazał ogrom-
nego ducha walki i zdobył 
złoto w kihon i sumo oraz 
brąz w kodachi. Podąża naj-
pewniej śladami siostry, któ-
ra wywalczyła złoto w kata 
indywidualnym, srebro w Ko-
dachi, brąz w kata drużyno-
wym i sumo.

Ze złotymi medalami wró-
cili: Czarek Mazurek, Szy-
mon Mazurek, Julia Gier-
giela, Laura Szymańska, 
Kajetan Marton, Ignacy Szy-
mański, Szymon Dziewa-
nowski, Kryspin Wichowski, 
Tymon Wichowski, Maciej 
Giergiela. 

Srebrne medale wy-
walczyli: Szymon Dziewa-
nowski, Szymon Mazurek, 
Kajetan Marton, Tymon Wi-
chowski, Maciej Łukasik, 
Piotr Dziewanowski, Maciej 

OKS nieustannie liderem!
Po 10 kolejkach rozgrywek klasy A, grupy Warszawa II, 
w której rywalizuje 14 drużyn piłkarskich, OKS Start jest 
wciąż bezapelacyjnie liderem: po 9 zwycięstwach i jed-
nym remisie ma na koncie 28 punktów i 4-punktową prze-
wagę nad drugą w tabeli KS Wesoła. 

między OKS Otwock i Advitem 
Wiązowna. Drużyna trenera 
Piotra Okońskiego przystąpiła 
do niego, znając wynik dep-
czącej po piętach KS Wesołej, 
która zremisowała z Promni-
kiem 2-2. Nadarzyła się więc 
okazja, aby powiększyć prze-
wagę punktową. Zgromadzeni 
na trybunach kibice zobaczyli 
prawdziwy mecz walki okupio-
ny poważną kontuzją zawod-
nika gości, którego musiała 
zabrać karetka pogotowia. 

Od pierwszych minut zde-
cydowaną przewagę na bo-
isku mieli piłkarze gospodarzy, 
którzy już w 2. minucie meczu 
od strzału Kamila Gałązki 

rozpoczęli festiwal strzelecki. 
Swoich sił próbowali: Jakub 
Łączyński, dwukrotnie Jakub 
Piotrzkowicz oraz Paweł Ko-
morowski. Wszystkie te strza-

ły obronił bramkarz Advitu 
albo były minimalnie niecelne. 
Do przerwy utrzymał się bez-
bramkowy remis. 

W przerwie trener Okoń-
ski dokonał dwóch zmian. 
Na boisku pojawili się Bąk 
i - powracający po dłuższej 
nieobecności - Śmierzyński. 
Wejście Damiana Bąka zna-
cząco ożywiło grę gospoda-
rzy, zmuszając defensorów 
Advitu do większego wysiłku. 
W 60. minucie meczu precy-
zyjne dośrodkowanie Pawła 
Komorowskiego wykorzystał 
kapitan drużyny Michał Za-
paśnik, wyprowadzając ze-
spół OKS-u na prowadzenie. 
W ostatnich minutach spo-
tkania drużyna z Wiązowny 
miała szansę na wyrówna-
nie, ale jej nie wykorzystała 
i OKS dopisuje sobie trzy 
punkty.  

OKS OTWOCK  –  ADVIT 
WIĄZOWNA 1-0 (0-0)

SKŁAD: Goleń K., Rosło-
nek Ł., (45’ Śmierzyński T.), 
Wesołowski J. (45’ Bąk. D.), 
Piotrzkowicz J., Łączyński J. 
(56’ Soszka R.), Gałązka K., 
Komorowski P. (78 Sadi Ar-
tan), Zapaśnik M., Napieralski 
M. (85’ Andruszko Szymon), 
Majchrzyk D. (Zapaśnik A.), 
Długosz R.,

BRAMKA: 60’ Zapaśnik 
Michał as. Komorowski Paweł

Kolejny mecz ligowy OKS 
rozegra w sobotę, 26 paździer-
nika, o godz. 14:30 na stadio-
nie przy ul. Dolnej 19 z Józe-
fovią Józefów. Zaś 2 listopada 
o godz. 13.00 zespół zmierzy 
się na swoim boisku z ostatnim 
w tej chwili w tabeli CKS Ce-
lestynów. Zapraszamy do ki-
bicowania (stadion OKS Start, 
Otwock, ul. Sportowa 1).

Najlepsi rolkarze będą 
rywalizować w Karczewie

Już w najbliższy weekend, w 
dniach 25-27 października, w 
Karczewie zostaną rozegrane 
Mistrzostwa Polski Freestyle 
Slalom 2019, czyli najważniej-
sze w kraju zawody rolkowe.

sędziowie certyfikowani przez 
WSSA (World Slalom Skaters 
Association). Z racji wysokiej 
rangi zawodów swoją gotowość 
do sędziowania potwierdzili pro-
fesjonaliści nie tylko z Polski, ale 
i z Hiszpanii oraz Węgier.

Na zawodników czekają 
już medale, dyplomy i pu-
chary, a dla najlepszych tak-
że nagrody rzeczowe. Nie 
zabraknie także atrakcji dla 
kibiców, zatem zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych 
tą dyscypliną czy po prostu 
ciekawskich do wspólnego ki-
bicowania oraz do udziału w 
konkursach. Przez cały czas 
będzie także funkcjonowała 
„wilcza” kawiarenka, w której 
poza mnóstwem przysmaków 
będzie także można spróbo-
wać swojego szczęścia w lo-
terii fantowej.

Zawody będą rozgrywa-
ne przez cały weekend 26-
27 października na obiektach 
MOSiR w Karczewie, przy 
ulicy Bohaterów Westerplatte 
55. Ze względu na dużą licz-
bę zawodników start rozpo-
czynamy już o godzinie 8:00 

każdego dnia, a zakończenie 
zmagań planowane jest na 
późne godziny wieczorne w 
sobotę oraz późne popołudnie 
w niedzielę. Piątek to dzień 
treningowy.

Ogólny harmonogram Mi-
strzostw Polski Freestyle 
Slalom 2019

Sobota, 26 października  - 
Dzień szybkości, skoczności 
i gracji. Oficjalne otwarcie 
zawodów oraz konkurencje: 
speed slalom, classic, classic 
pair, free jump

Niedziela, 27 października 
- Dzień bitew. Konkurencje: 
battle oraz slides
Mistrzostwa Polski Freestyle 
Slalom 2019  odbywają się 
pod patronatem Polskiego 
Związku Sportów Wrotkar-
skich. Patronat oraz wsparcie 
finansowe zapewnił burmistrz 
Karczewa.

Szczegóły dostępne na 
stronie wydarzenia http://wil-
kiotwock.pl/mpfs2019/.

Kontakt: UKS Wilki Otwock

Sokudziaki w Złotowie
5 października 2019 r. w Złotowie odbył się VII Ogólno-
polski Turniej Karate „Satori CUP” organizowany przez 
Stowarzyszenie Satori oraz Polski Związek Karate Komi-
sję Karate Tradycyjnego i Fudokan. Wśród 187 zawodni-
ków z 13 klubów w zawodach wzięła udział 16 osobowa 
reprezentacja otwockiego KSW Sokudo. 

Giergiela, Laura Szymańska, 
Szymon Bielecki, Kryspin 
Wichowski, Filip Krakowski 
(z Warszawy).

Brązowe medale zdobyli 
m. in.: Maja Bielecka, Tymon 
i Kryspin Wichowski, Maciej 
Łukasik i Filip Krakowski. 

Warto docenić nową dru-
żynę KSW Sokudo: Julię 
Giergielę, Kajetana Martona 
i Cezarego Mazurka, którzy 
po raz pierwszy wspólnie 
wykonywali kata drużynowe 
i w pięknym stylu wywalczyli 
złoto. Inne młodsze drużyny 
to: Maja Bielecka, Szymon 
Mazurek, Kryspin Wichow-
ski - zdobyli srebro w swojej 
kategorii wiekowej. Trzeci 
zespół wracający z medalem 
brązowym w kata drużyno-
wym to Laura Szymańska, 
Michalina Czarnecka i Szy-
mon Dziewanowski. 

KSW Sokudo


