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Śmierć na DW801

Jeden chirurg na dyżurze?
Powiatowe Centrum Zdrowia ma nową prezes i radę nadzorczą. Czy to znaczy, że wreszcie będzie tu się lepiej 
działo? Początek budzi wątpliwości - słyszymy bowiem o harmonogramie dyżurów ze zmniejszoną obsadą lekarską 
na dwóch oddziałach. Czy na na oddziale i Izbie Przyjęć będzie tylko jeden chirurg i jeden ginekolog?

- czytaj s. 3
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Już samo poczęcie było 
problematyczne, ale pomija-
jąc samą inicjatywę społeczną 
to jej finalny efekt w postaci 
Uchwały Rady Miasta z 27 
września 2018 roku był zmie-
niany dwukrotnie, aby otrzy-
mać obowiązujący kształt 
dopiero w lutym 2019 roku 
z mocą od 15 marca 2019. 
Prezydent miasta Otwocka 
już po ponad miesiącu, bo 23 
kwietnia 2019 r. ogłosił termin 
i zasady zgłaszania kandyda-
tów w komunikacie o terminie 
pierwszego zebrania MRS w 
dniu 15 maja 2019 r. 

Na spotkanie przybyło, aż 
13 spośród wielotysięcznej 
grupy emerytów - mieszkań-
ców miasta Otwocka. Trud-
no tu winić prezydenta, który 
niby dał szansę wszystkim, 
ale wyszło jak zwykle. Głów-
nym akuszerem rodzącej się 
w bólach Rady Seniorów był 
sam prezydent mimo, że po-
wołał do tego celu specjalną 
komisję składającą się z naj-
lepszych fachowców, bo aż 

Zimą słyszeliśmy od nie-
których radnych zaanga-
żowanych w uruchomienie 
programu „Otwocki rower 
miejski”, że może on wy-
startować na koniec kwiet-
nia, przed majówką. Minęła 
połowa maja i nic. Okazuje 
się, że program utknął na 
etapie przetargu. 

Od ponad miesiąca, a dokład-
nie od 11 kwietnia zmieniane jest 
ogłoszenie o zamówieniu „Usłu-
ga uruchomienia, zarządzania i 
kompleksowej eksploatacji sys-
temu Otwockiego Roweru Miej-
skiego w latach 2019-2022.”. 
Najnowsza, już szósta zmiana 
została opublikowana z datą 
22.05.2019. Oferty można teraz 
składać do 30 maja.

Miejska Rada Seniorów w Otwocku  
dotknięta „grzechem pierworodnym”

Otrzymaliśmy poniższy list dotyczący pierwszego zebrania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku: 
dwoma swoimi Zarządze-
niami co może świadczyć 
o wysokiej wnikliwości w 
temat. 

I oto nastąpiło pierw-
sze jakże doniosłe, histo-
ryczne, tajne głosowanie 
nad wyborem członków 
tej oczekiwanej Miejskiej 
Rady Seniorów spośród przy-
byłych uprawnionych 13 kan-
dydatów. Rady która zgodnie 
z Uchwałą RM może liczyć od 
11 do 21 członków na pięcio-
letnią kadencję.

Jeden z obecnych eme-
rytów zaproponował, aby ze 
względu na małą liczbę kan-
dydatów poprzez aklamację 
wszyscy zostali członkami tej 
Rady.

Zdecydowany odpór temu 
pomysłowi dał prezydent, któ-
ry zarządził tajne głosowanie i 
w tym celu rozdano całej „13” 
specjalnie wydrukowane kar-
ty. Każdy z głosujących miał 
prawo zagłosować maksymal-
nie na 3 kandydatów, ale mini-
malnie na 1. Tak więc łącznie 

mogło być 39 głosów do poli-
czenia. Akt głosowania został 
uwieczniony przez fotorepor-
tera i lokalną prasę. Już po ok. 
30 minutach komisja ogłosiła, 
że …. Głosowanie trzeba po-
wtórzyć! Powodem, jak ogłosił 
prezydent miało być narusze-
nie trybu głosowania polega-
jące na tym, że komisja nie 
pokazała przed głosowaniem 
iż URNA JEST PUSTA! Na 
sali zapanowała konsternacja, 
tak wśród kandydatów, jak i 
licznie zgromadzonej publicz-
ności. Padły słowa, że nikt nie 
kwestionuje tego przeoczenia, 
ale prezydent był nieugięty. 
Padły pytania z sali o to co 
wyjęto z urny, ile kart do gło-
sowania wyjęto itp. Niestety 

ani komisja, ani prezy-
dent nie udzielili odpo-
wiedzi, tylko rozdano 
nowe karty i powtórzo-
no głosowanie. 

Nie będę przyta-
czał o czym szeptem 
mówiono na sali. Po 
zakończeniu tajnego 

głosowania komisja ogłosiła, 
że do MRS weszło 13 osób 
spośród 13 kandydatów. Z 
tego głosowania jedna rzecz 
była ciekawa, jak zdążyłem 
zauważyć podczas rozdawa-
nia kart głosującym, to układ 
nazwisk. Z zasady to nazwi-
ska umieszcza się w kolejno-
ści alfabetycznej, a to alfabet 
był chyba otwocki, bo zaczy-
nał się na D, a kończył na R. 

Kolejnym etapem był wybór 
w tajnym głosowaniu przewod-
niczącego i jego zastępcy. O ile 
wybór przewodniczącego, po 
zaprezentowaniu się kandyda-
tów, nie nastręczał problemów, 
to już wybór zastępcy spowo-
dował problem z powodu wy-
drukowania kart do głosowa-

nia z jedną kratką na znak X, 
co mogło nastręczyć trudności, 
czy jest to głos - ZA czy PRZE-
CIW. Po wymianie zdań komi-
sja zarządziła wydrukowanie 
jeszcze raz właściwych kart. 
I w wyniku kolejnego tajnego 
głosowania kandydatka otrzy-
mała 100% poparcie. 

Na zakończenie tego hi-
storycznego spotkania Prezy-
dent zaprosił do wspólnego 
zdjęcia, mimo że nie wszyscy 
emeryci dotrwali do końca z 
powodu zapewne innych obo-
wiązków, a wszystko to trwało 
niemiłosiernie długo. Wiel-
kim poświęceniem wykazał 
się prezydent. który nie tylko 
otworzył spotkanie, brał czyn-
ny udział w liczeniu głosów, 
wyręczał powołaną przez sie-
bie komisję, a nawet prowa-
dził obrady już po wybraniu 
przewodniczącego Rady.

Tak czy inaczej wszystkie-
go najlepszego tej ”13” na no-
wej drodze życia. 

Aleksander Czajkowski 
– obserwator

Kiedy ruszy otwocki rower miejski?
Dlaczego? Otóż okazuje 

się, że nie tylko firma NextBi-
ke, która w ubiegłym roku re-
alizowała pilotażowy program 
Otwockiego Roweru Miejskie-
go, chce przez najbliższe lata 
być dostawcą takiej usługi. 
Drugą firmą, która chciałaby 
złożyć ofertę w tej dziedzinie, 
jest Orange Polska SA - firma 
telekomunikacyjna, będąca już  
wykonawcą roweru miejskiego 
w niektórych miastach. I wła-
śnie ta firma złożyła odwołanie 
do Krajowej Izby Odwoław-
czej, twierdząc, że Otwock w 
przetargu faworyzuje inny pod-
miot gospodarczy poprzez za-
pis o pełnej kompatybilności ze 
stołecznym systemem roweru 
miejskiego, a który w tej wersji 
tylko NextBike może wykonać.

Orange informuje, że może 
dostarczyć system roweru 
miejskiego tzw. czwartej ge-
neracji, który jest rozwiąza-
niem nowocześniejszym niż 
system trzeciej generacji, ko-
rzystający z aktywnych termi-
nali na stacji rowerowej. Jed-
nakże zapisy wspomnianego 
przetargu uniemożliwiają tej 
firmie złożenie oferty na usłu-
gę. W odwołaniu czytamy, że 
narusza to zasady zachowa-
nia uczciwej konkurencji.

Sprawą uruchomienia rowe-
ru miejskiego w Otwocku zain-
teresowało się Radio dla Cie-
bie. Z krótkiego komentarza, 
który tam się znalazł, dowia-
dujemy się, że wiceprezydent 
Paweł Walo uważa, iż przetarg 
może być rozstrzygnięty w cią-

gu dwóch tygodni od decyzji 
KIO. I że trzeba czekać…

Z ostatniej - 6 wersji ogło-
szenia o przetargu widać, że 
jednak KIO przychyliło sie do 
wniosku Orange. Oferta nie 
musi być już bowiem zgod-
na z systemem stołecznym i 
dopuszczalne są rozwiązania 
równoważne.

Tyle tylko, że propozycja 

Orange była znana już dawno 
włodarzom Otwocka i nie zyska-
ła aprobaty. Mieli takie prawo. 
Ale jednocześnie konstruując 
przetarg taki jaki jest, chyba po-
winni się spodziewać odwołania 
i przeciągnięcia w czasie?  

Jednym słowem, wciąż nie 
ma konkretów co do startu 
otwockiego roweru miejskiego.

ZetKa
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Od 16 kwietnia br. Po-
wiatowym Centrum Zdrowia 
Sp. z oo kieruje jako prezes 
zarządu mgr Ewa Pełszyń-
ska. Podczas spotkania ko-
misji zdrowia, rodziny i bez-
pieczeństwa Rady Powiatu 
Otwockiego, które odbyło 
się 14 maja br. przedstawi-
ła ona pokrótce siebie oraz 
swoje wstępne plany doty-
czące kierowania placówką. 
Przez ostatnie 20 lat zarzą-
dzała szpitalem na Bana-
cha, z którym rozstała się za 
porozumieniem stron, teraz 
przyjęła propozycję starosty 
poprowadzenia PCZ. Jak 
powiedziała „szpital ma po-
tencjał, ale w wyniku wielu 
lat różnych zaniedbań jest 
w nienajlepszej kondycji”. 
Uważa ona, że placówka 
wymaga wielu zmian, należy 
jednak zachować wszystkie 
istniejące oddziały. Potrze-
buje też inwestycji, zmian 
organizacyjnych i naprawy 
wizerunku, m.in. poprzez po-
prawę kultury na izbie przy-
jęć. Szczegóły swojego pla-
nu naprawczego prezes PCZ 
obiecała przedstawić radnym 
w lipcu br.

Pojedyncze dyżury 
lekarskie?

Tymczasem jeszcze parę 
dni wcześniej do naszej re-

PCZ - nowe władze, nowe problemy
Otwocki szpital powiatowy przy ulicy Batorego ma nową prezes i radę nadzorczą. Czy to znaczy, że wreszcie będzie tu się lepiej działo? Początek budzi 
wątpliwości. Docierają do nas bowiem informacje o sytuacjach konfliktowych z członkami średniego personelu medycznego.

dakcji zgłosił się jeden z pie-
lęgniarzy zatrudnionych na 
Izbie Przyjęć PCZ, który po-
stanowił podzielić się proble-
mami swoimi i swoich współ-
pracowników. Jeden dotyczył 
płac, drugi zmian w obsadzie 
kadrowej. Przedstawił przy 
tym kilka dokumentów, które 
wcześniej przekazał swoim 
przełożonym oraz wicestaro-
ście Krzysztofowi Kłóskowi.

Otóż na koniec kwietnia 
pielęgniarz - pan Tomasz, 
jak też cały średni personel 
medyczny nie otrzymali wy-
nagrodzenia za marzec. Nie 
otrzymali też - jak mówił - żad-
nej informacji o przyczynach 
zaistniałej sytuacji. Po nieuda-
nych próbach uzyskania od-
powiedzi od swoich przełożo-
nych zwrócił się o interwencję 
w tej sprawie do wicestarosty. 
I rzeczywiście - wydawało się, 
że to było dobre posunięcie, 
bo 2 maja pieniądze otrzymał. 
Ale tylko on. 

Jednak to nie problem z 
wynagrodzeniem był głównym 
powodem, który skłonił pielę-
gniarza do wizyty w mediach. 
Wielki niepokój jego i innych 
pracujących z nim pielęgnia-
rek wzbudził nowy harmo-
nogram dyżurów lekarskich, 
według którego od 16 maja 
na oddziale chirurgicznym i 
ginekologicznym miało być po 
jednym lekarzu. A to w konse-

kwencji nakłada zbyt dużą od-
powiedzialność na tych, którzy 
będą pracować na oddziałach 
oraz na Izbie Przyjęć, w tym 
na pielęgniarki. „Pani prezes 
nie rozmawia z nami, pracow-
nikami - napisał pan Tomasz w 
liście interwencyjnym do wice-
starosty - podejmuje decyzje, 
które w konsekwencji mogą 
doprowadzić do tragedii wie-
lu osób, a przede wszystkim 
mogą zagrażać bezpieczeń-
stwu życia i zdrowia miesz-
kańców powiatu otwockiego, 
czego dowodem niech będą 
ostatnie posunięcia pani pre-
zes dotyczące jednoosobowej 
obsady lekarzy chirurgów od 
połowy maja bieżącego roku. 
Jestem pracownikiem Izby 
Przyjęć i wiem, jak może być 
to niebezpieczna sytuacja, 
gdy na dyżurze będzie tylko 
1 lekarz chirurg, który będzie 
miał pod opieką oddział oraz 
Izbę Przyjęć i pomoc w zabie-
gach ginekologicznych, co w 
sytuacji np. pilnej interwencji 
chirurgicznej na bloku opera-
cyjnym, może doprowadzić do 
tragedii wynikającej z braku 
udzielenia zaopatrzenia chi-
rurgicznego na czas pacjen-
tom w Izbie Przyjęć.”

Obawy pielęgniarza wyglą-
dały na bardzo uzasadnione. 
Na dodatek dwa dni po prze-
kazaniu informacji - 9 maja - 
został on zwolniony z PCZ z 

dniem 2 maja br. Poprosiliśmy 
więc o odniesienie się do tych 
spraw prezes PCZ Ewę Peł-
szyńską.

Zadbać o personel

Krótką i oszczędną odpo-
wiedź z działu organizacyjno-
-prawnego PCZ, podpisaną 
przez prezes Pełszyńską, 
otrzymaliśmy po kilku dniach.  

Jak dowiadujemy się z 
tego pisma „kłopoty z termi-
nowym wypłaceniem wyna-
grodzeń dla pracowników 
spowodowane były problema-
mi systemowymi, jak również 
długą „majówką”. Po osobistej 
interwencji Pani Prezes w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia 
wszystkie wynagrodzenia zo-
stały pracownikom wypłaco-
ne”.

Mniej jasna część odpo-
wiedzi dotyczy obsady lekar-
skiej - „Sprawa dotycząca or-
ganizacji dyżurów lekarskich 
w Powiatowym Centrum Zdro-
wia jest tylko i wyłącznie na 
etapie rozmów i planowania, 
i na pewno nie jest na etapie 
wdrażania” - czytamy.

Fakt, harmonogram z 
jednoosobowymi dyżurami 
pochodził z 1 maja br. Mógł 
być zmieniony. Ale czy w ta-
kiej sytuacji zaniepokojonym 
pracownikom, a także po-
tencjalnym pacjentom, nie 

należy się przede wszystkim 
rzetelna i uspokajająca infor-
macja? Prezesi w tej instytu-
cji zmieniają się często, a na 
barkach lekarzy, pielęgniarek 
i reszty personelu zostaje co-
dzienna odpowiedzialność za 
działalność placówki. Trudno 
się dziwić, że niektórzy z nich 
reagują alergicznie na brak 
kontaktu ze strony głównych 
przełożonych.

Umowa ze wspomnianym 
pielęgniarzem została roz-
wiązana, bo takie ma pra-
codawca prawo - czytamy 
jeszcze w odpowiedzi z PCZ. 
Nowa prezes PCZ na spotka-
niu komisji 14 maja obiecała 
dbać o dokapitalizowanie 
placówki. A co z dbaniem o 
personel, bez którego ża-
den szpital, czy inny ośro-
dek zdrowia naprawdę dobry 
nie będzie? Póki co, jak się 
dowiedzieliśmy, to np. pielę-
gniarki otrzymały zwiększo-
ną ilość obowiązków…

Pani prezes Pełszyńskiej 
na pewno nie brak odpowied-
niego doświadczenia ani po-
parcia ze strony organu pro-
wadzącego (czyli powiatu). 
Miejmy nadzieję, że uda się jej 
nawiązać dobre relacje z per-
sonelem - wtedy jest szansa, 
że szpital na Batorego wresz-
cie “wygrzebie się z dołka”.

Kazimiera Zalewska
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Zawsze należy upewnić 
się, czy osoba z komunika-
tora to prawdziwy znajomy 
bądź krewny. Wystarczy za-
telefonować bądź skontak-
tować się z nim w inny spo-
sób, aby potwierdzić czy też 
wykluczyć internetowy fortel 
oszusta.

Metoda polega na tym, 
że osoba, która ma konto na 
portalu społecznościowym, 
otrzymuje wiadomość od in-
nej osoby, będącej często na 
liście kontaktów (znajomego, 
członka rodziny) poprzez np. 
Messengera czy Facebooka 
z prośbą o pomoc w płatności 
za zakupy lub też usługę, do 
której potrzebny jest kod BLIK.

Osoby później pokrzyw-
dzone złudnie myśląc, że 
udzielają komuś pomocy, po-
dają „BLIK”, nie sprawdzając 
i nie weryfikując, czy przeka-
zują go właściwej osobie. W 
ten sposób kod wykorzystuje 
ewentualny oszust, który wy-
płaca pieniądze z bankoma-
tu czy też dokonuje płatności 
w internecie, narażając tym 
sposobem na stratę osobę, 
od której otrzymał „BLIK-a”.

Nie zawsze musi to być 
osoba z listy kontaktów, a 
ktoś kto po prostu wykorzy-
stuje komunikator i udaje 
znajomego bądź przyjaciela, 
wymyśla historię, aby zdo-
być  „BLIK-a”.

15 maja br. w godzinach po-
rannych na skrzyżowaniu 
dróg wojewódzkich nr 801 i 
nr 739 w miejscowości So-
bienie-Jeziory doszło do 
śmiertelnego w skutkach 
wypadku. W wyniku zderze-
nia ciężarowego mercedesa 
z oplem corsą zmarł 68-letni 
kierowca samochodu oso-
bowego.

Wypadek miał miejsce ok. 
godziny 7 rano. Według infor-
macji udzielonej przez otwoc-
ką policję opel jechał ul. Pa-
rysowską (DW739) od strony 
Sobieni-Jezior, kierując się w 
stronę Osiecka. Ciężarówka 
natomiast jechała DW801 w 
stronę Warszawy. 

Mimo tego, że natychmiast 
po zderzeniu jego świadkowie 
rozpoczęli reanimację kierow-
cy opla i czynności te podjęli 
potem strażacy oraz ratow-
nicy medyczni, nie udało się 
uratować życia 68-letniego 
mieszkańca gminy Sobienie 
Jeziory. 

Wypadek spowodował po-
ważne utrudnienia w ruchu w 
okolicy wspomnianego skrzy-
żowania. Jak podaje oficer 
prasowy otwockiej komendy 
nadkom. Daniel Niezdropa 
trwały one prawie 5 godzin. 
Na miejscu pracowali policjan-
ci i prokurator. W tym czasie 

Sytuacja miała miejsce 
tuż przed godziną 19.00. 
Jak dowiedzieliśmy się nie-
oficjalnie od strony Łuków-
ca włączał się do ruchu na 
DK50 mężczyzna kierujący 
seatem, 40-latek z Parcze-
wa. W jego aucie była też 
pasażerka. Prawdopodob-
nie wymusił pierwszeństwo 
przejazdu na kierowcy mer-
cedesa, który nadjechał od 
strony Kołbieli.

Oficer prasowy otwockiej 
policji przekazał nam, że w 
wyniku zderzenia obrażeń 
doznały dwie osoby: 36-let-
nia pasażerka seata z po-
wiatu radzyńskiego i 39-letni 

9 maja o godzinie 
17:47 podczas prac 
drogowych przy dro-
dze S17, na wyso-
kości miejscowości 
Bocian, znaleziono 5 
sztuk niewybuchów 
- pocisków artyleryj-
skich z czasów II woj-
ny światowej.

Do zabezpieczenia 
miejsca, do czasu przy-
jazdu saperów, poproszono 
jednostki ochotniczych straży 
pożarnych z gminy Kołbiel. 
OSP Kołbiel przybyła na miej-
sce o godzinie 18:15, o go-
dzinie 1:00 została zmieniona 
przez OSP Gadka, następnie 
o 5:45 przez OSP Kąty. Na-

Mieszkańcy Powiatu 
Otwockiego, jeżeli znacie po-
licjanta szczególnie zaangażo-
wanego w sprawy społeczne, 
który ujął was swoją osobą, 
pomógł w trudnej życiowej sy-
tuacji, bądź w rozwiązaniu pro-
blemu dotyczącego przemocy 
w rodzinie, a przede wszyst-

Nie daj się  
oszukać na „BLIK-a”
Otwoccy policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy 
stosując nową metodę psychologicznego oddziaływania, 
próbują wyłudzać bądź skutecznie wyłudzają pieniądze 
od mieszkańców naszego powiatu. Przestępcy podszy-
wając się pod znajomych i bliskich, działając pod legendą 
udzielenia im szybkiej pożyczki czy też pomocy w reali-
zacji płatności internetowej, namawiają na podanie kodu 
„BLIK”, służącego do realizacji takich właśnie transakcji. 
Uwaga! To właśnie metoda na tzw. „BLIK-a”. 

Działanie jest podob-
ne jak przy oszustwach „na 
wnuczka”, jednak skierowa-
ne do większej liczby odbior-
ców w różnym wieku.

Pierwsza zasada bez-
pieczeństwa zawsze jest ta 
sama – bezwzględnie należy 
skontaktować się z osobą, 
która prosi o wsparcie, w tym 
przypadku o kod „BLIK”. To 
najlepsza forma i sposób za-
bezpieczenia się przed stra-
tą pieniędzy.

Najważniejsze zasady 
bezpieczeństwa dla korzy-
stających z sieci:
● dokładnie zabezpieczać 
swoje hasła dostępowe do 
portali społecznościowych. 
Co jakiś czas warto pomy-
śleć o ich zmianie,
● po zakończeniu pracy z 
Facebookiem czy też Mes-
sengerem należy się wylo-
gować, a dopiero później za-
mknąć przeglądarkę.
● nie należy otwierać podej-
rzanych wiadomości e-mail i 
nie do końca wiarygodnych 
załączników, tj. zdjęć, plików 
tekstowych, arkuszy kalkula-
cyjnych, linków,
● zwracać uwagę na witryny 
banków i portali z ogłosze-
niami i aukcjami, nie należy 
wpisywać danych logują-
cych, jeżeli cokolwiek wzbu-
dza wątpliwość.

dn/KPP Otwock

Wypadek na DK50
Na krajowej “50” doszło 17 maja do wypadku: przy wyjeź-
dzie z Łukówca zderzyły się dwa auta osobowe.

kierowca mercedesa z pow. 
sieradzkiego. Oboje trafili do 
szpitala. Obecnie policja do-
kładnie ustala okoliczności 
wypadku. W okolicy ronda, 
u zbiegu DK 50 – DW 801, 
utworzył się spory korek, 
zważywszy również na porę: 
piątek po południu.

SW

fot. Czytelnik

Śmierć na DW801

ruchem pomagali kierować 
strażacy z OSP.

Jeśli chodzi o drugiego 
uczestnika wypadku, którym 
był 28-letni mężczyzna z po-
wiatu ryckiego, to nie odniósł 
on obrażeń. Jak sprawdziła 
też policja -  był trzeźwy.

Okoliczni mieszkańcy 
podczas dyskusji na forach 
podkreślają, że skrzyżowanie 
DW801 z DW739 jest bar-
dzo trudne do przejechania, 
szczególnie właśnie jadąc od 
strony Sobieni-Jezior. Ruch 
na DW801 jest bardzo duży i 
trzeba długo czekać, aby móc 
skręcić w lewo lub przejechać 
na wprost.  Jak to obrazowo 
określil jeden z dyskutantów 
na fanpage sobienie.pl , opi-
sując problem ze skrętem w 
lewo: „Już mnie coraz bardziej 
kark boli od kręcenia głowy 
‚lewo<=>prawo’ z 50 razy”. 

Zauważył też, że problem 
będzie jeszcze większy, gdy 
urosną posadzone wzdłuż 
drogi 801 drzewa, poniewaz 
widoczność jeszcze bardziej 
się ograniczy.

Po tym wypadku, ale też 
wcześniej, mieszkańcy gminy 
Sobienie-Jeziory mówią, że 
w tym miejscu potrzebne są 
światła albo rondo. Czy za-
rządcy drogi to usłyszą?

Przy tej nieprzyjemnej oka-
zji - czy zauważyliście, że ta 
wiosna wyjątkowo obfituje w 
tragiczne newsy z dróg? W 
ostatnich tygodniach w regio-
nie stołecznym wypadek za 
wypadkiem… Policjanci przy 
każdej takiej informacji ape-
lują o jazdę nacechowaną od-
powiedzialnością, rozsądkiem 
i zdolnością przewidywania. 
My dołączamy do ich apelu.

red. 

Fot. kppotwock.policja.waw.pl

Niewybuchy na budowie S17

stępnego dnia niewybuchy o 
godzinie 9:35 zostały wydoby-
te i zabezpieczone w MCPPA.

Do kolejnego znaleziska 
doszło parę dni później, tj. 
14 maja 2019 r. w miejsco-
wości Stara Wieś Druga. Był 
to pocisk moździerzowy po-
chodzenia z II wojny świato-

wej. Grupa saperów 
jeszcze tego samego 
dnia o godzinie 14:20 
zabrała niewybuch i za-
bezpieczyła w MCPPA. 
Teren wokół znaleziska 
sprawdzono do głębo-
kości 50 cm.

Wójt gminy Kołbiel 
Adam Budyta za po-
średnictwem iOtwock.
info chciałby podzię-

kować strażakom z OSP z 
terenu gminy Kołbiel, funk-
cjonariuszom policji z Kar-
czewa, Otwocka i Kołbieli 
oraz pracownikom urzędu, 
którzy brali czynny udział w 
zdarzeniu.

AnKa

„Policjant, który mi pomógł”
kim policjanta, który swoją 
postawą wniósł szczególny 
wkład w budowę lokalnego 
systemu pomocowego, który 
jest wrażliwy na ludzką krzyw-
dę i pomaga osobom pokrzyw-
dzonym w wyniku przemocy w 
rodzinie, to można taką kan-
dydaturę zgłosić do XII edycji 

ogólnopolskiego konkursu pn. 
„Policjant, który mi pomógł”. 
Wszelkie informacje na temat 
konkursu można znaleźć na 
stronie internetowej: www.nie-
bieskalinia.pl oraz www.policja.
pl Zgłoszenia w ramach obec-
nej edycji przyjmowane są do 
31 maja 2019 roku.
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Kampania do Parlamen-
tu Europejskiego na finiszu 
- kandydaci przekonują gło-
sujących do swoich propozy-
cji, które chcą zrealizować w 
Brukseli. Jednak najbliższe 
niedzielne wybory nie będą 
pierwszymi w tym roku dla 
mieszkańców wsi w gminie 
Karczew, bowiem przez nie-
spełna ostatnie dwa miesią-
ce wybierali oni swoje nowe 
władze, tj. sołtysa i radę so-
łecką. Maraton wyborczy roz-
począł się pod koniec marca 
w Kępie Nadbrzeskiej i Wła-
dysławowie, a zakończył się 
w ostatni poniedziałek w Ja-
nowie. Sprawdźmy, na kogo 
mieszkańcy oddali najwięcej 
głosów.
● Kępa Nadbrzeska i Władysła-
wów - Wioletta Koczyk  
● Nadbrzeż - Marianna Dra-
barek
● Sobiekursk - Katarzyna 
Konieczna  
● Otwock  Wielki - Katarzyna 
Kunatkowska  

Rolnicy, których uprawy 
zostały spustoszone przez 
przymrozki, mogą składać 
specjalne wnioski o osza-
cowanie wyrządzonych 
szkód.
 

Są one dostępne w po-
szczególnych urzędach oraz 
na stronach internetowych 
gmin.

Obowiązkowe załączniki 
do wniosków to - wykaz dzia-
łek deklarowanych do płatno-
ści na bieżący rok - oraz kopia 
zgłoszenia do Systemu Iden-

Sołtysi w gminie 
Karczew wybrani

● Kosumce - Hubert Przy-
bysz 
● Glinki - Iwona Sieczka  
● Łukówiec - Ryszard Le-
siak  
● Ostrówiec - Katarzyna Flo-
riańczyk  
● Ostrówek -  Małgorzata 
Zakrzewska 
● Otwock Mały - Mariola Za-
wadka  
● Wygoda -  Dariusz Poświa-
ta  
●Piotrowice -  Joanna Jedliń-
ska  
● Całowanie - Wiesław Za-
wadzki 
● Brzezinka -  Agnieszka 
Bogusz  
● Janów -  Patryk Malinowski

Trzeba podkreślić, że w 
większości miejscowości wy-
bór padł na sołtysów, którzy w 
poprzedniej kadencji sprawo-
wali swoje funkcje, a na przy-
kład w Sobiekursku wszyscy 
głosujący podjęli jednomyślną 
decyzję.

Sebastian Rębkowski

Pomoc rolnikom po przymrozkach
tyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
(IRZ)/księga stada/paszporty.

Karczew 
Druki są na stronie inter-

netowej: karczew.pl. Czas 
na ich wypełnienie i złożenie 
mija we wtorek 28 maja. Uzu-
pełnione formularze należy 
składać w Urzędzie Miejskim 
w Karczewie wraz z dołączo-
nymi załącznikami. Jednakże 
w pierwszej kolejności trze-
ba udać się z nim jeszcze do 
Biura Obsługi Mieszkańców 
mieszczącego się na drugim 

piętrze, by urzędnicy spraw-
dzili poprawność wypełnio-
nego wniosku. 

Sobienie-Jeziory
Wnioski należy składać 

do 5.06.2019 w Urzędzie 
Gminy, ul. Garwolińska 16, 
pok. 5

druki wniosków dostępne 
w UG luba stronie: sobienie-
jeziory.pl

Termin składania wnio-
sków - 5. czerwca 2019.

SR

Zaplanowane opryski 
mają na celu zwalczanie 
szkodników, przede wszyst-
kim sosny - m.in. owadów i 
grzybów patogenicznych. 

Jak informuje Nadleśnic-
two Celestynów, chemiczny 

Opryski lasów Nadleśnictwa Celestynów

środek (Foray 76B), który bę-
dzie zastosowany do zabiegu, 
nie jest szkodliwy dla ludzi. 
Jednakże w trakcie jego wy-
konywania będzie obowiązy-
wał zakaz wstępu do lasu. In-
formować o tym będą tablice 

na skrajach lasu, na drogach 
w ich pobliżu. Przypomina-
my, że za zignorowanie za-
kazu wstępu grozi mandat w 
wysokości 500 zł.

Red.

Nadleśnictwo Celestynów poinformowało o planach przeprowadzenia zabiegów agro-
lotniczych w Leśnictwie Tory (Gminy Karczew i Celestynów). Przewidziany okres wy-
konywania oprysków to 14.05.2019 do 10.06.2019. W tym czasie będą obowiązywały na 
danym terenie okresowe zakazy wstępu do lasu.
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11 maja w kościele parafii 
Matki Bożej Częstochowskiej 
w Józefowie z okazji dziesię-
ciolecia działalności stowarzy-
szenia na rzecz dzieci powiatu 
otwockiego poszkodowanych 
w wypadkach odbyła się msza 
św. celebrowana przez bisku-
pa pomocniczego Diecezji 
Warszawsko-Praskiej Marka 
Solarczyka, a następnie kon-
cert realizowany w ramach 
obchodów jubileuszu 100-le-
cia parafii. Rozpoczęto go 
odśpiewaniem hymnu stowa-
rzyszenia, a następnie naj-
piękniejszą pieśnią maryjną 
„Ave Maria” Gaetano Donizet-
tiego w wykonaniu Aleksandry 
Klimczak i Ryszarda Morki z 
akompaniamentem Marcina 
Łopackiego. Następnie Kin-
ga Głogowska swoim przej-
mującym mezzosopranem 
zaśpiewała „Memory”,„La vie 
en rose”, a z Ryszardem Mor-
ką „Sunrise, sunset”. Z kolei 
wokalistka Teatru Wielkiego 

„Złoty Wiąz” to nagroda, 
którą ustanowił wójt Janusz 
Budny, aby docenić lokalne 
przedsiębiorstwa za ich wkład 
w rozwój gminy oraz działal-
ność na polu społecznym.  Do 
konkursu piątej edycji wpły-
nęły 22 wnioski, które złożyli 
przedsiębiorcy, instytucje, or-
ganizacje społeczne i miesz-
kańcy. Spośród zgłoszonych 
kandydatur kapituła konkurso-
wa pod przewodnictwem Ma-
rzeny Dach wybrała zwycięz-
ców w sześciu kategoriach.  
Wójt gminy Wiązowna przy-
znał zaś dwie nagrody spe-
cjalne, a ponadto uhonorował 
trzy osoby tytułem „Zasłużony 
dla Gminy Wiązowna”.

Jak podkreślił w trakcie gali 
wójt, samorząd doceniając 
znaczenie przedsiębiorczo-
ści, stara się przede wszyst-
kim wspierać ją na co dzień 
poprzez działania takie jak 
tworzenie planów zagospo-
darowania przestrzennego, 
ustanowienie szybkiej ścież-
ki procedowania dla przed-
siębiorców, ustalenie niskich 

Bezpieczna młodość
W przestrzeni Mazowsza, a szczególnie otwockiego powiatu, od dziesięciu lat działa Stowa-
rzyszenie Bezpieczna Młodość im. Grzegorza. Utworzone zostało po bezsensownej śmierci 
19-letniego Grzegorza Zduńczyka w wypadku drogowym w Józefowie. Grono przyjaciół 
ojca, Stanisława Zduńczyka, zawiązało wówczas stowarzyszenie, którego głównym celem 
jest przestrzeganie młodzieży przed nadmiernym ryzykiem i niesienie pomocy tym, którzy 
granicę ryzyka bezmyślnie lub nieopatrznie przekroczyli.

Aleksandra Klimczak zaśpie-
wała „Cyganerię” Giacomo 
Pucciniego, natomiast Mag-
dalena Kotarska - silnym so-
pranem - wyjątkowy utwór o 
urokliwym Mazowszu „List do 
Chopina”.

Koncert przeplatany był 
informacjami o działalności 
stowarzyszenia, które przed-
stawiał konferansjer -  poeta 
Wojciech Przybyłowicz. „Zna-
komitymi przykładami szeregu 
inicjatyw, akcji i ich pozytyw-
nych skutków są: Bezpiecz-
ne przejście i bezpieczne za-
chowanie nad wodą. Powiat 
otwocki dzięki Stowarzyszeniu 
Bezpieczna Młodość dołączył 
do ogólnopolskiego programu 
przeciwdziałania patologiom 
wśród młodzieży „Profilakty-
ka a Teatr”, który był częścią 
rządowego projektu „Razem 
bezpieczniej”. 

W ubiegłym roku zakoń-
czona została akcja „Pomoc 
Klaudii”. Wypadek kolejowy, w 

którym młoda mieszkanka po-
wiatu otwockiego straciła obie 
nogi od kolan w dół i część 
dłoni, stał się wielką tragedią 
w życiu dziewczyny i całej jej 
rodziny. Klaudia do normalne-
go funkcjonowania potrzebo-
wała specjalistycznych protez 
podudzia. Dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu oraz pomocy 
wielu darczyńców i instytucji 
akcję zakończono sukcesem. 
Oto dziś Klaudia stoi przed 
nami ze swoim synkiem i jest 
szczęśliwa.

W lipcu ubiegłego roku 
doszło do wypadku na prze-
jeździe kolejowym w Zabież-
kach. Małżeństwo osierociło 
czwórkę dzieci i jedynym ich 
opiekunem została babcia. 
Stowarzyszenie uruchomiło 
zbiórkę pieniędzy i otworzyło 
konto, na które ludzie dobrej 
woli wpłacali pieniądze. Uda-
ło się uzbierać 20 tys. zł. A dla 
najstarszego z rodzeństwa 
ufundowało stypendium. Ta-

kich akcji i przedsięwzięć było 
przez minione dziesięć lat wie-
le. Trudno je dzisiaj wszystkie 
wymienić – mówił Wojciech 
Przybyłowicz i na scenę za-
prosił braci: Mirona i Marcela 
Ławrynowiczów, którzy uczą 
się gry na akordeonie u wy-
bitnego polskiego akordeoni-

sty i pedagoga prof. Józefa 
Bałakiera. Chłopcy (8 i 12 lat) 
zagrali najpierw na akorde-
onach, a następnie w duecie 
na harmoniach pedałowych. 
Zgromadzeni w kościele na 
stojąco bili im brawo po każ-
dym wybrzmianym utworze.

Andrzej Kamiński

Święto wiązowskiego biznesu
15 maja br. już po raz piąty najlepsi przedsiębiorcy gminy 
Wiązowna zostali wyróżnieni „Złotymi Wiązami”. Wręczenie 
nagród odbyło się podczas uroczystej gali w Dziechcińcu, na 
której zebrali się licznie przybyli przedstawiciele samorządu, 
firm i organizacji oraz goście z zaprzyjaźnionych gmin.

podatków od środków trans-
portu, pomoc w uzyskaniu do-
finansowań zewnętrznych.

Z kolei nagrodzeni, dzięku-
jąc z uznanie, zauważali., że 
sama nagroda jest istotnym 
elementem tworzenia dobre-
go wizerunku danej firmy.

Nagrody „Złoty Wiąz 2019”

• „Mała Firma roku” - ARTES – 
MEBLE I WNĘTRZA Andrzej 
Zwierzyński;
- wyróżnienia: Firma Dźwigo-
wo-Transportowa Józef Py-
kało oraz Roboty Ziemne To-
masz Krawczyk;
• „Pracodawca roku” - DAKO-
MA Sp. z o.o.; 
- wyróżnienia: SAUERESSIG 
POLSKA Sp. z o.o. i Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlo-
we Sp. z o.o.;
• „Nestor Biznesu”- Ogrod-
nictwo Wiśniewski Jacek JU-
NIOR Sp. z o.o.; 
 - wyróżnienia: Salon Fryzjer-
ski „Magda” Magdalena Bo-
cian oraz Sklep Spożywczo-
-Przemysłowy Roman Cacko;

• „Innowacyjna Firma roku” - 
MERA BELLOWS Sp. z o.o.;
- wyróżnienia: Gospodarstwo 
Sadownicze Maciej Szwedo i 
24IT SERWIS;
• „Filantrop roku” - Marcato 
Sp. z o.o;
- wyróżnienia: ATS Display 
oraz Tomiraf s.c. Michał Toma-
szewski i Rafał Tomaszewski;
• „Lider ekonomii społecznej” - 
Stowarzyszenie Forum Przed-
siębiorczości Gminy Wiązowna; 
- wyróżnienia: Stowarzysze-
nie „Bądźmy Razem” oraz 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Smoki”.
• Nagrody specjalne: 
- wójt Józef Chudy z gminy 
partnerskiej Czarna -  za wie-
loletnią, owocną współpracę 
gmin Czarna i Wiązowna;
- Bank Polski PKO - za wielo-
krotne sponsorowanie Półma-
ratonu Wiązowskiego oraz or-
ganizowanie akcji „Biegnę dla 
…“, której celem było zebranie 
funduszy na leczenie chorych 
dzieci z gminy Wiązowna. 

Tytuł „Zasłużony dla Gmi-
ny Wiązowna” jest przyzna-
wany za zasługi dla rozwoju 

gminy Wiązowna oraz pracy 
na rzecz jej historii, tożsamo-
ści i promocji. 15 maja z rąk 
wójta Budnego otrzymali je: 
Dorota Pliszczyńska (radna 
rady gminy kad. 2006 – 2010, 
2010 – 2014), Barbara Hoch 
– Szwedo (społecznik) oraz 
Włodzimierz Piechowicz (le-
karz).

Podczas uroczystości 
oprawę muzyczną oraz pro-
wadzenie zapewniał zespół 
muzyczny Fanaberia. 

Kazimiera Zalewska
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Agencja, w której służą superbohaterowie, 
zostaje rozwiązana. Wynalazca Tony Stark, który 
dał się poznać światu jako Iron Man, reaktywuje 
zaawansowaną sztuczną inteligencję - Ultrona. 
Nowa technologia ma bez udziału człowieka 
wykrywać, szacować i eliminować potenc-
jalne zagrożenia. Ultron nie zamierza jednak 
służyć ludziom. Wbrew intencjom swojego 
twórcy uznaje gatunek homo sapiens za wroga 
i postanawia go zniszczyć. Dąży też do utworze-
nia armii dronów.

TVN fi lm sf, USA, 2015 

Avengers: Czas Ultrona20:00

Piątek

TVN

20:00

Sobota

Londyn, 1891 rok. W życiu doktora Johna Watsona 
nadszedł czas na zmiany. W przeciwieństwie do 
swojego przyjaciela Sherlocka Holmesa, w którym 
obok geniuszu drzemią szaleństwo i brawura, 
dąży on do stabilizacji. Staje na ślubnym kobiercu 
z ukochaną Mary i planuje romantyczną podróż. 
Tymczasem detektyw Holmes śledzi poczynania 
profesora Jamesa Moriarty’ego - przeciwnika, 
który dorównuje mu charyzmą i bystrością umys-
łu. Jest on odpowiedzialny za zamach bombowy 
w Strasburgu.

Pracująca w FBI Gracie Hart (Sandra Bullock) 
zdobyła sławę dzięki profesjonalnie przeprow-
adzonej akcji podczas wyborów Miss USA. 
Przyniosło jej to więcej szkód niż korzyści. Jako 
tajna agentka nie ma raczej szans na kolejne 
sukcesy, ponieważ jest wszędzie rozpoznawal-
na. Musi wybrać między wykonywaniem 
typowej pracy biurowej a przyjęciem roli osoby 
promującej pozytywny wizerunek FBI, czym 
może przynieść jakieś korzyści ze względu na 
swoją niesłabnącą popularność. 

TVN fi lm kryminalny, USA, 2011komedia sensacyjna, USA, 2005 

Sherlock Holmes: Gra cieniMiss agent II: Uzbrojona i urocza 20:00

Niedziela

Okazuje się, że ogromne roboty już od zarania 
dziejów przybywały na Ziemię, aby nieść pomoc 
ludziom. Działo się tak aż do momentu, gdy po-
rozumienie między dwoma gatunkami zostało 
zerwane. Teraz los naszej rasy leży w rękach 
nieoczekiwanych sojuszników: Cade’a Yeagera 
(Mark Wahlberg), angielskiego lorda Edmunda 
Burton (sir Anthony Hopkins) oraz oksfordzkiej 
profesor Vivian Wembley (Laura Haddock). 
Jeżeli nie będą ze sobą współpracować, ludzkość 
zginie. 

POLSAT fi lm sf, Kanada, Chiny, USA, 2017

Transformers: Ostatni rycerz20:10

Poniedziałek

Ray Breslin, wybitny specjalista w dziedzinie 
konstrukcji zabezpieczeń więziennych, pracuje 
w fi rmie Lestera Clarka. Zajmuje się wykrywan-
iem luk w systemach bezpieczeństwa zakładów 
karnych. Za każdym razem spędza w placówce 
pewien okres czasu, udając więźnia, a następnie 
organizuje ucieczkę z pomocą Husha (Curtis “50 
Cent” Jackson) i Abigail (Amy Ryan). Na zlecenie 
CIA Breslin ma przetestować zabezpieczenia 
tajnego i świetnie ufortyfi kowanego więzienia 
high-tech, zwanego “Grobem”. 

POLSAT thriller, USA, 2013 

Plan ucieczki20:10

Wtorek

Alfi e (Jude Law), młody Brytyjczyk, kierowca 
limuzyny na Manhattanie, jest kobieciarzem, 
który wręcz pasjonuje się miłosnymi podbojami 
na jedną noc. Ciągle otoczony pięknymi 
kobietami żigolak nie zmarnuje żadnej okazji, 
by powiększyć listę kochanek. Postępowanie 
Alfi ego nie podoba się jego przyjaciołom, którzy 
uważają, że powinien związać się z zakochaną 
w nim Julie (Marisa Tomei), kobietą samotnie 
wychowującą dziecko. Alfi e jednak nie może się 
opamiętać. 

TVP2 komediodramat, Wielka Brytania, USA, 2004

Alfi e22:35

Środa

Filip traci kolejną pracę. Wiadomość o tym, że 
zostanie ojcem, oznacza koniec jego beztroski. 
Najlepszy przyjaciel Filipa, Tomasz, planuje ślub 
z Basią - swoją pierwszą miłością. Przytłaczają 
go wątpliwości, czy właśnie takiego życia 
pragnie. Gdy spotyka seksowną Monikę, musi 
zdecydować, co jest dla niego najważniejsze. 
Producent muzyczny Kordian od stabilizacji woli 
życie playboya. Spełnia się zawodowo i pozornie 
ma wszystko - powodzenie u kobiet, sportowy 
samochód, luksusowy apartament. 

POLSAT komedia, Polska, 2016

7 rzeczy, których nie wiecie o facetach20:10

Czwartek

SERIAL OBYCZAJOWY TELETURNIEJ FILM PRZYGODOWY KOMEDIA DRAMAT THRILLER SERIAL OBYCZAJOWY FILM KATASTROFICZNY

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

piątek 24 maja

05:05 Jeden z dziesięciu 
05:35 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość - serial, 

prod. Turcja, 2015
07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce 

- Szlakiem osła - fi lm
13:50 To był rok! - teledysk
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Magazyn śledczy Anity 

Gargas - magazyn

16:05 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 The Wall. Wygraj 

marzenia 
- teleturniej

21:30 Gramy dla Europy 
22:25 Audycje Komitetów 

Wyborczych
23:00 Wiktoria - serial
24:00 El Principe - dzielnica 

zła - serial
01:50 Magazyn kryminalny 

997 - magazyn

05:00 Koło fortuny 
- teleturniej

05:40 Egzamin z życia 
- serial TVP

06:35 Podróże z historią 
- cykl dokumentalny

07:10 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

07:40 Ogrodowi - magazyn
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:25 Rodzinka.pl - serial
12:30 Koło fortuny 

- teleturniej
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:00 Coś dla Ciebie 

- magazyn
14:35 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski - serial
16:00 Koło fortuny

16:35 Familiada 
- teleturniej

17:10 Więzień miłości
- serial obyczajowy

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:35 Audycje Komitetów 

Wyborczych
19:05 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:10 Barwy szczęścia - serial 

obyczajowy TVP
20:45 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
21:45 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
22:20 La La Poland 
22:55 Ostatnia akcja 

- komedia sensacyjna
00:35 Dobry, zły i brzydki 

- fi lm fabularny

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
- Makaron linguine 

08:00 Dzień Dobry TVN 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szpitall - program 

obyczajowy 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpital
18:00 Ukryta prawda 

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

20:00 Avengers: 
Czas Ultrona 
- fi lm przygodowy, USA, 
2015, reż. Joss Whedon, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Chris Hemsworth, Mark 
Ruff alo, Chris Evans, Scar-
lett Johansson, Jeremy 
Renner, James Spader, 
Samuel L. Jackson, Don 
Cheadle

22:55 Tron: Dziedzictwo 
- fi lm przygodowy, 
USA, 2010, reż. Joseph 
Kosinski, wyk. Jeff  Bridges, 
Garrett Hedlund, Olivia 
Wilde, Bruce Boxleitner, 
James Frain

01:30 Kuba Wojewódzki 
02:30 Uwaga! 

- magazyn
02:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Studio Polsat SuperHit 
Festiwal 2019

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
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

- serial
20:05 Polsat SuperHit 

Festiwal 2019

23:45 Atrakcyjny
pozna panią

 - komedia, Polska, 
2004, reż. Rębacz Marek, 
wyk. Kłosowski Roman, 
Grabowski Andrzej, 
Krzysztof Cugowski, 
Perepeczko Marek, 
Żukowski Bartosz 

 Wiejski gospodarz, stary 
kawaler Stasio postanawia 
ożenić się. Baby ze wsi aż 
się palą by złowić samot-
nego kawalera. Jednak 
nasz bohater chce mieć 
żonę taką, jakie widuje się 
na okładkach kolorowych 
pisemek...

02:05 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

08:00 Informacje kulturalne 
- informator kulturalny

08:15 Studio Kultura - Roz-
mowy - Diana Sałacka

08:35 Planeta Ziemia
- fi lm TVP

09:20 Jest sprawa - komedia
11:00 Wielka miłość Balzaka 

- serial, prod. Polska, 
Francja, 1973

13:05 Studio Kultura
13:20 Stanisław Moniuszko
14:10 Porcelana w składzie 

słonia - fi lm TVP
15:05 Kocie ślady - fi lm TVP
16:35 Czy jest tu panna na 

wydaniu? - fi lm TVP
18:00 Świat w dokumencie 

- Penelopa - fi lm doku-
mentalny, prod. Hiszpania, 
Polska, 2017

19:35 Koło pióra - magazyn
20:00 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny 
20:20 Wieczór kinomana 

- Wstęp do fi lmu 

20:25 Wieczór kinomana 
- Mustang - dramat, 
prod. Francja, Niemcy, 
Turcja, 2015

22:15 Brian Johnson: Życie 
w trasie - Joe Elliot - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2017

23:10 Tygodnik Kulturalny
23:50 Teraz animacje!

- Dokument - fi lm 
animowany

24:00 Teraz animacje! - Płoty
- fi lm animowany

00:05 Teraz animacje! - Wymi-
ana poglądów - fi lm

00:20 Aż do piekła - dramat
02:10 Informacje kulturalne 
02:25 Kino nocne - Balanga 

- dramat
03:55 Taśmy Kultury - Owoce 

sukcesu - widowisko

06:00 Słodka miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
11:00 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.

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles - fabularny

15:00 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial

20:00 Nikita
- thriller sensacyjny
Młoda narkomanka, 
w zamian za uwolnienie 
z więzienia, zostaje zabó-
jcą na usługach rządu.

22:15 Protektor 
00:10 Trefny wóz 
01:55 Rodzinny interes
02:50 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

03:40 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

04:05 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum

policji 
- fabularny

05:00 Prawo Agaty - serial 
obyczajowy, Polska 

06:00 Ukryta prawda 
07:00 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
07:55 Szpitall - program 

obyczajowy 
08:50 Big Brother 
09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Zakochani po uszy 
10:35 Mango 

Telezakupy
12:10 19 + 
13:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:15 Big Brother 

Popołudnie  
14:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpitall - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother 
Podwieczorek 

17:25 Prawo Agaty - serial 
obyczajowy, Polska 

18:25 Przyjaciele - serial 
komediowy, USA 

18:55 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy 

20:00 Big Brother 
21:00 Dziewczyna 

z marzeniami
- fi lm obyczajowy, USA, 
2009, reż. Drew Barry-
more, wyk. Ellen Page, 
Marcia Gay Harden, Kristen 
Wiig, Drew Barrymore, 
Juliette Lewis

23:20 Red II - fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada, Francja, 
2013, reż. Dean Parisot, 
wyk. Bruce Willis, John 
Malkovich, 

01:50 Druga strona medalu 
02:50 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:05 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:55 SuperPies
12:25 Sekrety Sąsiadów
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Gwiazdy Kabaretu
21:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

23:00 Twister
 - fi lm katastrofi czny

Mistrzowsko stopniując 
napięcie (scenariusz 
Michaela Crichtona), 
późniejszy reżyser Speed, 
Jan de Bont próbuje z 
maksimum realizmu poka-
zac prace meteorologów, 
kierujących akcją ratown-
iczą podczas potwornego 
tornada równającego z 
ziemią stan Kansas.

01:25 Zagadkowe zgony
02:25 Interwencja

- magazyn
prod. Polska

02:40 Disco Polo Life
- program rozrywkowy

03:40 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy

05:45 Telezakupy TV Okazje

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY



24 MAJA 20198 PROGRAM TELEWIZYJNY

SERIAL KOSTIUMOWY SERIAL OBYCZAJOWY KOMEDIA PROGRAM ROZRYWKOWY KOMEDIA FILM AKCJI KOMEDIA SERIAL OBYCZAJOWY

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

sobota 25 maja

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 dla niepełnos-
prawnych

08:30 Wojsko - polskie.pl 
- reportaż

08:55 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres 
09:50 Korona królów - taka 

historia... - telenowela 
historyczna TVP

10:15 Korona królów - tele-
nowela historyczna TVP

12:25 Fascynujący świat 
- Sekrety Doliny 
Krzemowej - Machina 
perswazji - serial 
prod. Wielka Brytania

13:25 Z pamięci - Hotel Bristol 
- felieton

13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Jak to działa 

14:40 Wiktoria - serial 
kostiumowy, prod. Wielka 
Brytania, 2016

15:45 To był rok!
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Stulecie Winnych 

- serial TVP
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Hit na sobotę - Przyrzec-

zenie - dramat, prod. USA, 
Hiszpania, 2016

22:55 Echo serca - serial TVP
23:50 Psy wojny

- fi lm fabularny
01:40 Jaka to melodia?
02:35 Dzika ziemia - dramat
04:45 Z pamięci 

- Anna Micińska
- felieton

05:15 Koło fortuny 
- teleturniej

05:55 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Pogoda
11:20 Pytanie na śniadanie 

Extra
11:50 To je Borowicz. Podróże 

ze smakiem 
- magazyn kulinarny

12:25 Kabaret w samo 
południe - program 
rozrywkowy

13:25 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 

- teleturniej
15:20 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
16:15 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
16:45 Dla niesłyszących 

- Słowo na niedzielę 

16:55 Zmiennicy 
- Obywatel Monte Christo 
- serial TVP

18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport Telegram
18:32 Kroniki F1 - felieton
18:35 Postaw na milion
19:40 Lajk!
20:05 Europa da się lubić 

- 15 lat później - program 
rozrywkowy

21:20 Sierocki na sobotę 
- program rozrywkowy

22:20 Gość - thriller, 
prod. USA, Wielka 
Brytania, 2014

00:10 Wasza Wysokość 
- komedia, prod. USA

02:05 Ostatnia akcja 
- komedia sensacyjna

03:40 Zakończenie dnia

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Na Wspólnej - serial 

obyczajowy, Polska 
12:50 Avengers: Czas 

Ultrona - fi lm 
przygodowy, USA, 2015, 
reż. Joss Whedon, wyk. 
Robert Downey Jr., Chris 
Hemsworth, Mark Ruff alo, 
Chris Evans, Scarlett 
Johansson, Jeremy Renner, 
James Spader, Samuel L. 
Jackson, Don Cheadle

15:25 Efekt Domina
16:00 Agent - Gwiazdy
17:00 Dorota inspiruje
18:00 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

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

20:00 Miss agent II: 
Uzbrojona i urocza 
- fi lm komedia, 
USA, 2005, reż. John 
Pasquin, wyk. Sandra 
Bullock, Regina King, 
Enrique Murciano, William 
Shatner, Ernie Hudson 

22:20 Dom nad jeziorem 
- fi lm obyczajowy, 
USA, Australia, 2006, reż. 
Alejandro Agresti, wyk. 
Keanu Reeves, Sandra 
Bullock, Christopher 
Plummer 

00:25 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

01:30 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

01:50 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Studio Polsat SuperHit 
Festiwal 2019

10:00 Ciągnie świnki do...
wilkołaka

10:15 Ewa gotuje
10:45 Sekrety rodziny
13:45 Świat według Kiepskich 

- serial komediowy, prod. 
Polska

15:30 Trzej muszkieterowie
 Trójka sławnych muszk-

ieterów - Atos, Portos i 
Aramis – zostaje odsunię-
ta w cień za sprawą spisku 
tajemniczej Milady. Trzy 
lata później do Paryża 
przyjeżdża młody chłopak 
o nazwisku D’Artagnan, 
który dołącza do słynnych 
szermierzy. W tym samym 
czasie przebiegły kardynał 
Richelieu planuje spisek w 
celu zdobycia królewskiej 
korony. 

17:45 Chłopaki do wzięcia
- program rozrywkowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według 

Kiepskich 
- serial komediowy, 
prod. Polska

20:05 Polsat SuperHit 
Festiwal 2019

00:05 Grand Budapest Hotel
 Młody pisarz w 1968 roku 

przybywa do podupadłego 
europejskiego hotelu i 
nawiązuje tu znajomość 
z tajemniczym mężczyzną, 
który okazuje się obecnym 
właścicielem tego 
przybytku.

02:15 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

07:00 Teledyski
07:20 Informacje kulturalne 

- informator kulturalny
07:40 Starszy pan. I’m sorry 

- widowisko muzyczne
08:30 Serialowa nostalgia 

- Przygody pana Michała 
- serial historyczno-przy-
godowy TVP

09:40 Tygodnik Kulturalny
10:35 Dokument tygodnia 

- Legenda Złotej Palmy 
- fi lm dokumentalny,
prod. Szwajcaria, 2015

11:50 Wydarzenie aktualne
12:15 Siekierezada - dramat, 

prod. Polska, 1985, reż. 
Witold Leszczyński, wyk. 
Edward Żentara, Daniel 
Olbrychski, Ludwik Pak, 
Wiktor Zborowski

13:50 Siergiej Łoznica 
14:20 Zmiana - fi lm doku-

mentalny, prod. Belgia, 
Holandia, 2015

15:45 One. Kobiety kultury 

16:25 Mareczku, podaj 
mi pióro 
- komedia,
prod. Czechosłowacja, 
1976, reż. Oldrich Lipsky, 
wyk. Jiri Sovak, Josef 
Abrham, Iva Janzurova

18:05 Dranie w kinie 
18:40 Diabelski instrument 

- fi lm dokumentalny
20:20 Bilet do kina - Pokój 

- dramat, prod. USA, 
Irlandia, 2015, reż. Lenny 
Abrahamson

22:25 Wacken Open Air 2015 
- A Tribute to Judas Priest 
- koncert, prod. Niemcy

23:35 Seans kultowy - Taniec 
rzeczywistości - dramat

01:55 Performance
02:40 Wieczór kinomana 

- Mustang - dramat

05:50 Czynne całą dobę 
07:00 Taki jest świat 

- program informacyjny
07:50 Tajemnice medyczne 

- fi lm akcji
08:50 13 Posterunek 2 

Losy grupy policjantów, 
którzy pełnią służbę na 
trzynastym posterunku.

10:10 Lombard. Życie
pod zastaw 
- serial obyczajowy

15:00 Rodzinny interes
17:55 Garbi: Super bryka 

Nastolatka Maggie dostaje 
od ojca sportowe auto. Po 
pewnym czasie okazuje 
się, że samochód ma nie-
zwykłe właściwości.

20:00 16 przecznic 
22:05 Mechanik: Prawo 

zemsty 
Płatny morderca, Arthur 
Bishop, uczy fachu syna 
swojego mentora, którego 
wcześniej zlikwidował.

23:50 Street Fighter:
Legenda Chun-Li 
- fi lm akcji
Chun-Li naraża swoje 
życie, by odbić ojca z 
rąk bezwzględnych 
bandytów.

01:45 Taki jest świat 
- program informacyjny
prod. Polska

02:25 Na jedwabnym 
szlaku - serial 
dokumentalny

03:50 Menu na miarę 
- fabularny

04:35 Z archiwum 
policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum 

policji 
- fabularny

05:50 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 

06:50 Mango - telezakupy
08:55 Big Brother 
11:50 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:45 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
13:15 Dziewczyny z drużyny 

V: Walcz do końca 
- fi lm komedia, USA, 
2009, reż. Bille Woodruff , 
wyk. Christina Milian, 
Vanessa Born, Cody Longo, 
Gabrielle Dennis

15:30 Johnny English: 
Reaktywacja - fi lm 
komedia, USA, Wielka 
Brytania, Francja, 2011, 
reż. Oliver Parker, wyk. 
Rowan Atkinson, Gillian 
Anderson, Rosamund Pike, 
Daniel Kaluuya

17:35 Interkosmos - fi lm 
komedia, USA, 1987

20:00 Big Brother 

21:00 Rodzinne rewolucje 
- fi lm komedia, 
prod. USA, 2014, 
reż. Frank Coraci, 
wyk. Adam Sandler, 
Drew Barrymore, 
Kevin Nealon, Terry 
Crews, Wendi McLen-
don-Covey 

23:25 Big Brother Nocą + 
00:00 Błękitna fala II 

- fi lm obyczajowy, 
USA/RPA, 2011, 
reż. Mike Elliott, 
wyk. Sascha Jackson, 
Elizabeth Matis, Ben 
Milliken, Sharni Vinson, 
Chris Fisher 

02:20 Druga strona 
medalu 
- talk show 

03:15 Moc Magii

06:00 101 dalmatyńczyków
08:55 Flintstonowie
09:35 Pradawny ląd: Pierwsza 

wielka przygoda
10:55 Policjantki i Policjanci - 

serial obyczajowy, 
prod. Polska

13:55 STOP Drogówka
14:55 Jaś Fasola
 Jaś Fasola z wielkim 

worem brudnych rzeczy 
przychodzi do pralni, ale 
nawet tutaj czeka go kilka 
przykrych niespodzianek. 
Na początek fatalna nowi-
na. Zwiększyła się opłata 
i w poszukiwaniu dodat-
kowego funta nasz dzielny 
bohater będzie musiał 
sięgnąć do najgłębszych 
rezerw. Prawdziwą chwilę 
relaksu zapewni mu 
dopiero partyjka minigolfa 
na świeżym powietrzu. 

15:35 Atlantyda: 
Powrót Milo

17:05 Policjantki i Policjanci 
- serial obyczajowy, 
prod. Polska

18:45 Domowe rozgrywki
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

22:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

00:00 Bestie z morza 
powracają

 Dwie siostry, Amy (Bruins) 
i Samantha (Ager) spędza-
ją lato nurkując wokół 
wraku starego statku, w 
pobliżu Cape Town. 

01:55 Sekrety Sąsiadów 
- program obyczajowy

02:25 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
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05:15 Klan - telenowela TVP
06:05 Słownik polsko@polski 

- talk - show 
prof. Jana Miodka

06:35 Wojsko - polskie.pl 
- reportaż

07:00 Transmisja Mszy 
Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia

08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce 

- Kwidzyn - magazyn
09:05 Ziarno - Nasza Mama
09:40 Zwierciadło życia 

- dramat, prod. USA, 1959, 
reż. Douglas Sirk

11:55 Między ziemią 
a niebem - magazyn

12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią 

a niebem - magazyn
12:55 Spotkanie ze Świętym
13:10 Z pamięci - Jan Dürr 
13:20 BBC w Jedynce - Dynas-

tie. Likaony - fi lm
14:30 Weterynarze z sercem

15:05 Pensjonat nad 
rozlewiskiem 
- serial TVP 

 Adam Kunert wprowadza 
w Pensjonacie swoje 
porządki. Magda zostaje 
szefową recepcji, a Kuba 
ofi cjalnie menadżerem. 

16:00 Nie ma jak u mamy 
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz - serial
18:30 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:10 Stulecie Winnych
20:55 Wieczór wyborczy
21:30 To był rok!
22:45 Zakochana Jedynka 

- Za głosem serca - fi lm 
obyczajowy, prod. USA

00:25 Przyrzeczenie - dramat
02:45 Jaka to melodia? 
03:40 Grabieżcy skarbów

05:15 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę - 
Tabletki na święty spokój

05:20 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

07:00 M jak miłość - serial TVP
07:55 Pytanie na śniadanie
10:30 Pogoda
10:35 Rodzinne oglądanie 

- Nasze Galapagofi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2018

11:40 Gwiazdy w południe 
- Ostatni pociąg z Hasera-
badu - fi lm przygodowy, 
prod. Wielka Brytania, 
1959, reż. J. Lee Thomp-
son, wyk. Kenneth More, 
Lauren Bacall, Ian Hunter

14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny 
15:20 Daleko od domu: 

Przygody żółtego psa
16:55 Na dobre i na złe 

- serial TVP
17:50 Zainwestuj w marzenia 

18:00 Panorama
- program informacyjny

18:20 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:32 Kroniki F1 - felieton
18:35 Za marzenia 

- serial TVP
19:30 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
20:05 Piłka nożna - Mistrzos-

twa Świata U20: Polska 
- Tahiti, studio

20:20 Piłka nożna - Mistrzos-
twa Świata U20: Polska 
- Tahiti, 1 poł

22:45 Z podniesionym czołem 
2: Odwet - fi lm akcji, 
prod. USA, 2007

00:25 Ptaki śpiewają 
w Kigali - dramat

02:30 Ostatni pociąg
z Haserabadu - fi lm

05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Co za tydzień 

- magazyn 
11:35 Diagnoza - serial, Polska 
12:35 Projekt Lady 
13:35 Footloose - fi lm 

obyczajowy, USA, 2011, 
reż. Craig Brewer, wyk. 
Kenny Wormald, Andie 
MacDowell, Dennis Quaid, 
Julianne Hough, Miles 
Teller 

15:55 Maska - fi lm komedia, 
USA, 1994, reż. Charles 
Russell, wyk. Jim Carrey, 
Cameron Diaz, Peter 
Riegert, Peter Greene, 
Amy Yasbeck, Richard Jeni 

18:00 Big Brother Tydzień 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! - magazyn

20:00 Sherlock Holmes: 
Gra cieni 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2011, reż. Guy Ritchie, 
wyk. Robert Downey Jr., 
Jude Law, Noomi Rapace, 
Rachel McAdams, Jared 
Harris, Stephen Fry 

22:45 Red Eye 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2005, reż. Wes 
Craven, wyk. Rachel 
McAdams, Cillian Murphy, 
Brian Cox, Jayma Mays, 
Jack Scalia 

00:25 Big Brother 
Tydzień  
- program rozrywkowy

01:35 Uwaga! 
- magazyn
prod. Polska

01:55 Moc Magii

06:00 Nowy dzień z Polsat 
News

09:00 Studio Polsat SuperHit 
Festiwal 2019

10:00 Kung Fu Panda: Sekrety 
Mistrzów

10:30 Wall-E
12:35 Mama na obcasach
 Helen Harris prowadzi 

beztroskie życie. Pracuje 
w agencji modelek i całe 
dnie spędza na sesjach 
fotografi cznych i pokazach 
mody. Jednak pewnego 
dnia jeden telefon 
diametralnie zmieni jej 
życie. Siostra i szwagier 
Helen giną w wypadku 
samochodowym. 

15:10 Dzień matki
 Każda rodzina obchodzi 

Dzień Matki na swój 
sposób. Jedni w uroczystej 
atmosferze, inni na luzie i 
ze śmiechem, ale wszyscy 
z miłością.

17:35 Nasz Nowy Dom
- magazyn

18:40 Domowe rozgrywki
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Polsat SuperHit 

Festiwal 2019
22:00 Polsat SuperHit 

Festiwal 2019 Sopocki 
Hit Kabaretowy

00:05 Czy leci z nami pilot
 Akcja toczy się 

na ogarniętym chaosem 
lotnisku i we wnętrzu 
odrzutowca sterowane-
go... nie przez pilota.

01:55 Transformers: 
Ostatni rycerz
- fi lm akcji

04:55 Disco Gramy
- program rozrywkowy

05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski
07:35 Którędy po sztukę
07:45 Dranie w kinie 
08:30 Angielskie śniadanie 

- Wszystkie stworzenia 
duże i małe - Pies, który 
milczał sezon IV - serial

09:40 Od ucha do ucha
- Niezapomniany Leonard 
Bernstein 

10:45 Od ucha do ucha Mój 
tata tańczy w balecie

11:20 Trzeci punkt widzenia 
11:50 Doradcy króla Hydropsa 

- fi lm animowany
12:20 Statyści - komedia, 

prod. Polska, 2006
14:20 Chuligan Literacki 
14:55 Niżyński - Balet Johna 

Neumeiera - balet
17:15 Niedziela z... Teatrem 

Telewizji
17:50 Niedziela z... - Klucz
19:05 Niedziela z... Teatrem 

Telewizji
19:35 Kwiaty polskie 

20:35 Ostatnie metro 
- dramat, prod. Francja, 
1980, reż. Francois Truff aut

22:55 Scena alternatywna 
23:20 Trzeci punkt widzenia 

- program publicystyczny
24:00 Dokument.pl - Cheer-

leaderki - dokumentalny
00:50 Bilet do kina 

- Pokój 
- dramat, prod. USA

02:55 Teraz animacje! - Doku-
ment - fi lm animowany

03:00 Teraz animacje! 
- Płoty - fi lm animowany

03:10 Teraz animacje! 
- Wymiana 
poglądów - fi lm

03:25 Ewolucja hip hopu - 
Narodziny gangsta rapu 

04:25 Film fabularny
05:45 Teledysk

05:45 Flash 
07:20 Przygody Merlina 
09:10 Jankes i Dama 
10:10 Dirty Dancing
12:10 K-9

Partnerem policjanta 
tropiącego handlarzy 
narkotyków zostaje 
specjalnie wyszkolony 
owczarek alzacki.

14:15 Najpiękniejsze 
baśnie: Następca tronu 

16:10 Powiedz tak 
Mary jest organizatorką 
ślubów, choć sama jeszcze 
nie wyszła za mąż. Gdy 
poznaje przystojnego 
doktora, odkrywa, że to 
jego wesele wkrótce ma 
zorganizować.

18:25 Taxi 3
Dwaj przyjaciele, 
taksówkarz i policjant, 
próbują złapać gang-
sterów przebierających się 
za świętych mikołajów.

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

22:00 Patrol 
00:50 Skorpion 

- fabularny
01:45 Na jedwabnym szlaku 

- serial dokumentalny
02:10 Dyżur
02:50 Taki jest świat 

- program informacyjny
03:25 Na jedwabnym 

szlaku - serial 
dokumentalny

04:05 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji

05:50 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

06:50 Mango 
- telezakupy

08:55 Big Brother 
10:55 Zakochani po uszy 
13:15 Zbuntowana księżnicz-

ka - fi lm komedia, Francja, 
USA, Wielka Brytania, 
2008, reż. Nick Moore, 
wyk. Emma Roberts, Juno 
Temple, Kimberley Nixon, 
Natasha Richardson 

15:20 Gremliny rozrabiają - 
fi lm S-F, USA, 1984, reż. 
Joe Dante, wyk. Zach 
Galligan, Phoebe Cates, 
Hoyt Axton, Polly Holliday, 
Keye Luke, Scott Brady, 
Edward Andrews 

17:35 Listy do M. 
- fi lm komedia, Polska, 
2011, reż. Mitja Okorn, 
wyk. Maciej Stuhr, Roma 
Gąsiorowska

20:00 Big Brother Arena 

21:40 Monachium 
- fi lm sensacyjny, 
USA, 2005, reż. Steven 
Spielberg, wyk. Eric Bana, 
Daniel Craig, Ciaran Hinds, 
Matthieu Kassovitz, Hanns 
Zischler, Ayelet Zurer, 
Geoff rey Rush, Michael 
Lonsdale 

01:00 To już jest koniec 
- fi lm komedia, 
Wielka Brytania, 
USA, Japonia, 2013, 
reż. Edgar Wright, 
wyk. Simon Pegg, Nick 
Frost, Paddy Considine, 
Martin Freeman, Eddie 
Marsan, Rosamund Pike, 
Pierce Brosnan, David 
Bradley 

03:15 Moc Magii
- program rozrywkowy

06:00 101 dalmatyńczyków
07:55 Dzielna Mysz
08:10 Atlantyda: 

Powrót Milo
09:50 Galileo
11:50 Gwiezdne wrota
 Młody, błyskotliwy 

egiptolog, Daniel Jackson 
(James Spader) z powodu 
swoich śmiałych teorii o 
pochodzeniu starożytnych 
piramid rujnuje sobie kari-
erę naukową. Gdy zostaje 
bez pracy, znajduje go 
tajemnicza starsza dama 
i proponuje, by przyjął 
zlecenie tłumaczenia 
hieroglifów. 

14:30 Twister
 Mistrzowsko stopniując 

napięcie reżyser Speed, 
Jan de Bont próbuje z 
maksimum realizmu poka-
zac prace meteorologów, 
kierujących akcją ratown-
iczą podczas tornada.

16:45 Reakcja łańcuchowa
 - thriller sensacyjny 
 Grupa naukowców pracuje 

nad wykorzystaniem wody 
jako źródła energii. 

19:00 Galileo
20:00 Braven
 Joe Braven to prosty drwal 

mieszkający w małym 
domku w górach na gran-
icy amerykańsko-kanady-
jskiej. Pewnego dnia w 
okolicy pojawi się grupa 
handlarzy narkotykami. 

21:55 Kill Bill 2
- fi lm akcji

00:40 Śmierć na talerzu
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy
03:40 Top 10 lista przebojów

- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje
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05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

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

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex - serial 

kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów - taka 

historia... - telenowela 
historyczna TVP

12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:45 BBC w Jedynce - 

Dynastie. Likaony - fi lm 
dokumentalny, prod. 
Wielka Brytania, 2018

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

15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! 

- magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - 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
21:00 Grand Prix Festiwalu 

Dwa Teatry 2019
22:35 Ekstradycja 2 - serial
23:40 Gala XIX Festiwalu 

Teatru Polskiego 
Radia i Teatru Telewizji 
Polskiej Dwa Teatry

05:05 Koło fortuny
05:45 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
06:40 Coś dla Ciebie 

- magazyn
07:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi - magazyn
07:55 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
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

14:10 O mnie się nie martw 
- serial komediowy TVP

15:05 Doktor z alpejskiej 
wioski - serial

15:50 Zainwestuj w marzenia 
- serial TVP

16:00 Koło fortuny 
- teleturniej

16:35 Familiada
- teleturniej

17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial
19:10 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Za marzenia serial TVP
22:50 Zainwestuj w marzenia 

- serial TVP
23:00 Trzynaście lat - serial
00:05 Fałszerze. Powrót sfory 

- serial sensacyjny
00:55 Z podniesionym czołem 

2: Odwet - fi lm

05:50 Uwaga! - magazyn
06:20 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
07:55 Akademia 

ogrodnika 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
12:00 Szpitall - program 

obyczajowy 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpitall - program 

obyczajowy 
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 Projekt Lady 
22:35 Miasto złodziei 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2010, reż. Ben 
Affl  eck, wyk. Ben 
Affl  eck, Rebecca Hall, 
Jon Hamm, Jeremy 
Renner, Blake Lively, Pete 
Postlethwaite 

01:05 Co za tydzień 
- magazyn 

01:35 Kuchenne 
rewolucje 
- program kulinarno-roz-
rywkowy 

02:35 Uwaga!
- magazyn

02:55 Moc Magii

00:40 Plan ucieczki
06:00 Nowy dzień z Polsat 

News
09:00 Malanowski i Partnerzy 

- serial kryminalny, prod. 
Polska

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
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 

20:10 MEGA HIT - Transform-
ers: Ostatni rycerz

 Ludzie i Transformery 
toczą ze sobą wojnę, 
Optiums Prime odszedł. 
Klucz do ocalenia naszej 
przyszłości jest zakopany 
w sekretach przeszłości, 
w zapomnianej historii 
obecności Transformerów 
na Ziemi. Uratowanie 
ludzkości leży w 
rękach nieoczywistych 
sprzymierzeńców: Cade’a 
Yeagera, Bumblebee 
oraz brytyjskiego lorda i 
oksfordzkiej profesorki.

23:30 Ślad
03:00 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Studio Kultura - Roz-
mowy - Maciej Grzybowski

08:20 Awatar, czyli zamiana 
dusz - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1964, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Wanda 
Koczeska, Jan Machulski, 
Henryk Boukołowski

09:35 Czy jest tu panna na 
wydaniu? - fi lm TVP, 
prod. Polska, 1977, reż. 
Janusz Kondratiuk, wyk. 
Roman Kłosowski, Jan 
Wrona, Beata Andrze-
jewska, Henryk Hunko, 
Krzysztof Kowalewski

11:00 Wielka miłość Balzaka - 
Wyzwolony - serial

12:10 Blisko, coraz bliżej 
- Jest dla kogo żyć. Rok 
1863 - serial TVP

13:30 Studio Kultura 
13:45 Niezapomniany Leon-

ard Bernstein 

14:50 Diabły, diabły 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1993, 
reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Franciszek Pieczka

18:10 Którędy po sztukę
18:20 Videofan - Portrety: 

Krzysztof Wodiczko
18:40 Informacje kulturalne 
19:00 Dwa Teatry 
21:25 Panorama kina

polskiego 
- 11 minut, fi lm 
prod. Irlandia, Polska, 
2015

22:55 Artyści - serial TVP
23:55 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny
00:35 Żelazna klasyka - Świa-

dek oskarżenia - dramat
02:40 Informacje kulturalne 
04:15 Taśmy Kultury

06:00 Słodka miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 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. Życiepod 

zastaw - serial 
20:00 Karmazynowy 

przypływ 

22:35 Uciekinier 
- fi lm sensacyjny
Oskarżony o zabójstwo 
policjant trafi a do 
teleturnieju, w którym 
walczy o życie.

00:45 Naznaczony 
Po upadku z drabiny 
chłopiec traci przytom-
ność. Będąc w śpiączce, 
wchodzi do świata 
umarłych.

02:45 Taki jest świat 
- program informacyjny

03:25 Rodzinny interes
04:20 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum 

policji 
- fabularny

05:00 Prawo Agaty 3 - serial 
obyczajowy, Polska 

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

07:55 Szpitall - program 
obyczajowy 

08:50 Big Brother Tydzień 
09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Przyjaciele - serial 

komediowy, USA 
10:35 Mango telezakupy
12:10 19 + 
13:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:15 Big Brother Popołudnie 
14:20 Sąd rodzinny - program 

sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska - program 
sądowy 

16:20 Szpitall - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother
Podwieczorek 

17:25 Prawo Agaty 
- serial obyczajowy, Polska 

18:25 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy 

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother 
21:00 Operacja Dunaj 

- fi lm komedia, Polska, 
Czechy, 2009, reż. Jacek 
Głomb, wyk. Tomasz Kot, 
Zbigniew Zamachowski, 
Maciej Stuhr

23:15 Big Brother Nocą 
23:50 Noc oczyszczenia: 

Anarchia 
- fi lm sensacyjny, USA, 
Francja, 2014, reż. James 
DeMonaco, wyk. Frank 
Grillo, Carmen Ejogo, Zach 
Gilford

02:00 Druga strona medalu 
02:30 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów
Przeznaczeniem Buff y jest 
walka z krwiożerczymi 
wampirami. Dziewczyna 
poznaje bibliotekarza, 
który pomaga jej w 
realizacji misji.

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:30 Sekrety Sąsiadów
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 Gliniarz i prokurator

17:00 Joker
Historia jednego 
z cieszących się najgorszą 
sławą superprzestępców 
uniwersum DC - Jokera.

18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Gwiazdy Kabaretu
22:00 Galileo

- program rozrywkowy
23:00 Ślady zbrodni
00:55 STOP Drogówka
01:55 Interwencja
02:15 Graffi  ti

- program rozrywkowy
02:35 Cafe Futbol
04:05 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
04:40 Trans World Sport 2019
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05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:20 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

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

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

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

- Wyspy Kanaryjskie.
Życie na krawędzi 
- cykl dokumentalny

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka
16:05 Wieczna miłość - 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
21:00 Głębia ostrości
21:40 Zaginiona
23:50 Miasto Gniewu - serial 

fabularyzowany TVP
00:30 Akta Odessy 

- fi lm sensacyjny

05:10 Koło fortuny 
- teleturniej

05:45 M jak miłość - serial TVP
06:40 Być jak Lewandowski 

- reportaż
07:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi - magazyn
07:55 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
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy, 
prod. Turcja, 2016

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
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:10 Na sygnale - serial
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:55 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
23:00 Świat bez fi kcji - Kulisy 

- Postaw na milion
23:55 Za marzenia - serial TVP
00:50 Rodzinka.pl - serial
01:25 Trzynaście lat - serial
02:35 Magazyn Ekspresu 

Reporterów

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku - Pierś z 
kaczki z karmelizowanym 
ananasem - program 

08:00 Dzień Dobry TVN - 
magazyn 

11:00 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 

12:00 Szpitall - program 
obyczajowy 

13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpitall - program 

obyczajowy 
18:00 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
19:00 Fakty 

19:50 Uwaga! 
- magazyn

20:10 Doradca smaku 
- Sledź pod pierzynką

20:15 Na Wspólnej 
- serial obyczajowy, 
Polska 

20:55 Milionerzy  
21:35 Strzelec 

- fi lm sensacyjny, 
USA, 2007, reż. Antoine 
Fuqua, wyk. Mark Wahl-
berg, Michael Pena, Danny 
Glover, Kate Mara, Elias 
Koteas 

00:05 Kuba Wojewódzki 
- talk show 

01:05 W garniturach 
- serial, USA 

02:05 Uwaga!
- magazyn

02:30 Moc Magii

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 - magazyn
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 Plan ucieczki
22:35 Ślad

23:40 W imię zasad
 - fi lm akcji
 Po nieudanej misji 

specjalnej Alexander 
zostaje przeniesiony w 
stan spoczynku. Próbując 
jakoś ułożyć sobie życie, 
zatrudnia się jako złota 
rączka w kompleksie mie-
jskich apartamentowców. 
Gdy jedna z mieszkanek 
zostaje porwana przez 
gangsterów, Alexander 
decyduje się pospieszyć z 
ratunkiem. 

01:50 Nasz Nowy Dom
02:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
prod. Polska

05:40 Telezakupy TV Okazje
- program rozrywkowy

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:15 Studio Kultura 
- Rozmowy - Michaił 
Zubkow

08:35 Mokry władca 
rozumu - fi lm TVP, prod. 
Polska, 1977, reż. Janusz 
Zaorski, wyk. Jan Tadeusz 
Stanisławski, Małgorzata 
Andrzejewska, Teofi lia 
Koronkiewicz, Ewa Milde, 
Krystyna Loska

09:00 Jańcio Wodnik 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Polska, 1993, reż. 
Jan Jakub Kolski, wyk. 
Franciszek Pieczka

11:00 Blisko, coraz bliżej 
- serial TVP

13:50 Studio Kultura
14:05 Niedziela z...
14:40 Party przy świecach 

- fi lm TVP, prod. Polska

15:50 Mała Moskwa 
- dramat, prod. Polska, 
2008

18:00 Ewolucja hip hopu 
- Narodziny gangsta rapu
- fi lm dokumentalny

19:00 Teledysk
19:15 Kronos - magazyn 

kulturalno-społeczny
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Siostra Angelica 
21:30 Lekkie obyczaje

- Gusta i guściki 
- fi lm obyczajowy, 
prod. Francja, 2000

23:30 One. Kobiety kultury 
24:00 Młoda Polska 

- Czarnowidzka - fi lm
00:35 Nocny dokument 

- Penderecki. Droga 
przez labirynt 

01:40 Informacje kulturalne

06:00 Słodka miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
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. 

11:00 Kobra - oddział 
specjalny 
- fabularny

13:00 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

20:00 13 Dzielnica
- fi lm akcji 
Tajniak i były przestępca 
próbują przeniknąć do 
gangu, aby rozbroić 
bombę neutronową.

21:30 Nikita
00:00 Elektra

Przywrócona do życia 
Elektra staje się płatną za-
bójczynią. Zamiast jednak 
zabić ostatnie dwa cele, 
mężczyznę i jego córkę, 
zaczyna ich chronić.

01:55 Rodzinny interes
02:50 Biesiada na cztery 

pory roku 
- serial obyczajowy

04:40 Z archiwum policji 
- magazyn
prod. Polska

05:00 Dyżur

05:00 Prawo Agaty - serial 
obyczajowy, Polska 

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

07:55 Szpitall - program 
obyczajowy 

08:50 Big Brother 
09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Zakochani po uszy 
10:35 Mango  telezakupy
12:10 19 + 
13:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:15 Big Brother Popołudnie 
14:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpitall - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother 
Podwieczorek 

17:25 Prawo Agaty - serial 

18:25 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy 

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother 
21:00 Komora - fi lm sensacyjny, 

USA, 1996, reż. James 
Foley, wyk. Chris O’Don-
nell, Gene Hackman, Faye 
Dunaway, Robert Prosky, 
Raymond J. Barry, Bo 
Jackson 

23:20 Big Brother Nocą 
23:55 Psy - fi lm sensacyjny, 

Polska, 1992, reż. 
Władysław Pasikowski, 
wyk. Bogusław Linda, 
Marek Kondrat, Cezary 
Pazura, Agnieszka 
Jaskółka

02:15 Druga strona medalu 
- talk show 

02:40 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:30 Sekrety Sąsiadów
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 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny
21:00 Selekcja: Odwrócony

21:55 Reakcja łańcuchowa
 - thriller sensacyjny 
 Grupa naukowców 

pracuje nad wykorzyst-
aniem wody jako źródła 
energii. W skład zespołu 
badawczego fi nansowane-
go przez wpływowego i 
zamożnego przemysłowca 
Paula Shannona (Morgan 
Freeman) wchodzą miedzy 
innymi: Eddie Kasalivich 
(Keanu Reeves) i Lily 
Sinclair (Rachel Weisz). 

00:10 Zagadkowe zgony
01:05 STOP Drogówka

- magazyn
prod. Polska

02:10 Interwencja
02:50 Graffi  ti
03:00 Magazyn Atleci Polsat 

Sport 2019
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05:05 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:40 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

07:05 Elif - serial, prod. Turcja
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:40 Komisarz Alex 
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda - magazyn
12:40 Rok w ogrodzie Extra 
12:55 Natura w Jedynce 

- Wyspy Kanaryjskie
14:00 Elif - serial, prod. Turcja4
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Leśniczówka

16:05 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
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
20:15 Piłka nożna 

- Mistrzostwa Świata U20: 
Senegal - Polska

22:45 Na własne oczy 
- Zakładnicy Putina - fi lm 
dokumentalny

23:40 Bez tożsamości - serial
00:30 Warto rozmawiać 
01:25 Wojsko - polskie.pl 
01:50 Terytorialsi
02:15 Spring Breakers - fi lm

05:05 Koło fortuny 
- teleturniej

05:45 M jak miłość - serial TVP
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi - magazyn
07:55 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
13:15 Miłosne potyczki 

- serial obyczajowy
14:10 Dla niesłyszących 

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

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

17:10 Więzień miłości 
- serial prod. Turcja, 2016

18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial 

komediowy TVP
19:10 Festiwal “Dwa Teatry 

- Sopot 2019”
- reportaż

19:35 Barwy szczęścia - serial 
obyczajowy TVP

20:55 Na dobre i na złe 
- serial TVP

21:55 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

22:35 Kino relaks - Alfi e
00:30 O mnie się nie martw 

- serial komediowy TVP
01:30 Świat bez tajemnic

- Sonita - fi lm
02:35 Fałszywy mąż - thriller

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku 
08:00 Dzień Dobry TVN 

- magazyn 
11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpitall - program 

obyczajowy 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpitall - program 

obyczajowy 
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 R.I.P.D.: Agenci 

z zaświatów
- fi lm sensacyjny, USA, 
2013, reż. Robert Schwent-
ke, wyk. Jeff  Bridges, Ryan 
Reynolds, Kevin Bacon, 
Mary-Louise Parker, 
Stephanie Szostak 

23:40 Tron: Dziedzictwo 
- fi lm przygodowy, USA, 
2010, reż. Joseph Kosinski, 
wyk. Jeff  Bridges, Garrett 
Hedlund, Olivia Wilde, 
Bruce Boxleitner

02:10 American Horror Story: 
Asylum - serial

03:10 Uwaga! 
- magazyn

03:35 Moc 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

20:40 Jeszcze większe dzieci
 Lenny przeprowadził 

się z Los Angeles do 
rodzinnego miasteczka, 
tam gdzie się wychował. 
Tym razem to on i jego 
przyjaciele dostaną lekcję 
życia od swoich dzieci. 
A stanie się to w dniu, w 
którym wszystko może się 
zdarzyć: ostatniego dnia 
szkoły przed wakacjami...

22:50 Ślad
23:50 Adrenalina 2. 

Pod napięciem
- fi lm akcji

01:50 Nasz Nowy Dom
03:50 Tajemnice losu
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

- program rozrywkowy

07:00 Teledyski 
- muzyka klasyczna

08:00 Informacje kulturalne 
08:15 Studio Kultura 
08:30 Trzynaste piętro 

- fi lm TVP, prod. Polska, 
1966, reż. Edward Elter, 
wyk. Jan Nowicki, Hanna 
Ostaszewska, Jan Tesarz, 
Sławomir Idziak

08:50 Mała Moskwa 
- dramat, prod. Polska, 
2008, reż. Waldemar 
Krzystek, wyk. Lesław 
Żurek, Svetlana Khodchen-
kova, Dimitrij Uljanov, 
Elena Leszczyńska, 
Andrzej Grabowski

11:00 Blisko, coraz bliżej 
- serial TVP

13:55 Studio Kultura 
14:15 Bo we mnie jest seks 

- piosenki Kaliny Jędrusik 
- koncert

15:15 Którędy po sztukę
15:25 Mąż pod łóżkiem 

16:05 Jeszcze nie wieczór 
- fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2008, reż. Jacek 
Bławut, wyk. Jan Nowicki, 
Nina Andrycz, Sonia 
Bohosiewicz

18:00 Portrety 
- Po śladach. Ars Nova 
Jacka Urbaniaka

18:50 Teledyski
19:25 Chuligan Literacki 

- magazyn o książkach
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Na wschód od Holly-

wood - Człowiek z Hawru
22:05 Pegaz
22:45 Ziemia, planeta ludzi  
00:35 Jarosław Śmietana i 

Wojciech Karolak
01:35 Lekkie obyczaje - Gusta i 

guściki - fi lm obyczajowy, 
prod. Francja, 2000

06:00 Słodka miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie

pod zastaw 
- serial obyczajowy
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.

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka duchów 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny 
- fabularny

13:00 Agenci NCIS: 
Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw - serial

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

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

20:00 Naznaczony 
22:00 I stanie się koniec 
00:25 Bez Litości 
02:15 Rodzinny interes
03:10 Taki jest świat 

- program informacyjny
04:00 Biesiada na cztery 

pory roku - serial 
obyczajowy

04:40 Z archiwum policji 
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum 

policji 
- fabularny

05:00 Prawo Agaty 
- serial obyczajowy, Polska 

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Sąd rodzinny
- program sądowy 

07:55 Szpitall - program 
obyczajowy 

08:50 Big Brother 
09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Zakochani po uszy 
10:35 Mango  telezakupy
12:10 19 + 
13:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:15 Big Brother 

Popołudnie 
14:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpitall - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother 
Podwieczorek 

17:25 Prawo Agaty 
- serial obyczajowy, 
Polska 

18:25 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy 

19:30 Zakochani po uszy 
20:00 Big Brother 
21:00 Tammy - fi lm komedia, 

USA, 2014, reż. Ben 
Falcone, wyk. Melissa 
McCarthy, Susan Saran-
don, Kathy Bates, Allison 
Janney, Dan Aykroyd, Toni 
Collette, Sandra Oh 

23:10 Big Brother Nocą 
23:45 Jump Street 21 - fi lm 

komedia, USA, 2012, reż. 
Philippe Lord, Chris Miller, 
wyk. Jonah Hill, Channing 
Tatum, Ice Cube 

02:00 Druga strona medalu 
02:30 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:30 Sekrety Sąsiadów
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 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

20:00 Sprawiedliwi - Wydział 
Kryminalny

21:00 Krwawe igrzyska
 Jane jest piękną 

młodą kobietą i typem 
niespokojnego ducha. 
Kiedy podczas samotnej 
wędrówki po Hong Kongu 
własnymi siłami pokonuje 
trzech bandytów, zwraca 
na siebie uwagę Shu, 
mistrzyni sztuki walki 
Wudang. 

23:05 Łzy słońca
 W Nigerii po zabójstwie 

prezydenta i jego 
rodziny dochodzi do 
wojny domowej w wyniku 
której do władzy dochodzi 
wojskowy dyktator.

01:40 Transakcje za milion 
dolarów: Los Angeles

02:40 Disco Polo Life
- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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czwartek 30 maja

05:00 Jeden z dziesięciu 
- teleturniej

05:35 Jaka to melodia? 
- teleturniej muzyczny

06:15 Wieczna miłość - serial, 
prod. Turcja, 2015

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

08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka - serial TVP
09:35 Komisarz Alex 

- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz 

- serial kryminalny TVP
11:30 Korona królów - tele-

nowela historyczna TVP
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce 

- Atlantyckie olbrzymy. 
Azory - fi lm dokumental-
ny, prod. Austria, 2016

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

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość - 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
20:35 Ojciec Mateusz - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity 

Gargas 
- magazyn

23:00 Magazyn kryminalny 
997 - magazyn

23:50 Ocaleni - reality show

05:00 Koło fortuny 
05:35 Na dobre i na złe 
06:35 Operacja Zdrowie! 

- magazyn medyczny
07:05 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
07:35 Ogrodowi - magazyn
07:55 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
12:30 Koło fortuny 
13:15 Miłosne potyczki 
14:10 Na dobre i na złe 
15:10 Doktor z alpejskiej 

wioski 
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości 
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Rodzinka.pl - serial

19:10 Na sygnale - serial 
fabularyzowany TVP

19:35 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy TVP

20:45 Europa da się lubić 
- 15 lat później - program 
rozrywkowy

22:05 Big Music Quiz 
23:10 Na sygnale - serial 

fabularyzowany TVP
23:35 Alfi e

- fi lm prod. Wielka 
Brytania, USA, 2004, reż. 
Charles Shyer, wyk. Jude 
Law, Renee taylor, Jane 
Krakowski

01:30 La La Poland - program 
rozrywkowy

02:05 Riviera - serial.
03:00 Art Noc - “Zapatrzeni 

w siebie”
03:50 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

07:50 Doradca smaku - Racusz-
ki z cukinii i twarogu 

08:00 Dzień Dobry TVN 
- magazyn 

11:00 Ukryta prawda 
12:00 Szpitall 
13:00 Szkoła 
14:00 19 + 
14:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

15:30 Szkoła 
16:30 19 + 
17:00 Szpitall - program 

obyczajowy 
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 - program 
21:30 Kuchenne rewolucje 

- program kulinarno-roz-
rywkowy 

22:35 Testosteron - fi lm 
komedia, Polska, 2007, reż. 
Andrzej Saramonowicz, 
Tomasz Konecki, wyk. 
Piotr Adamczyk, Borys 
Szyc, Maciej Stuhr

01:05 R.I.P.D.: Agenci z zaświ-
atów - fi lm sensacyjny, 
USA, 2013, reż. Robert 
Schwentke, wyk. Jeff  
Bridges, Ryan Reynolds, 
Kevin Bacon

03:10 Uwaga! 
- magazyn

03:30 Moc 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

20:10 7 rzeczy, których 
nie wiecie o facetach

 Siedmiu mężczyzn 
poszukuje wielkiej miłości 
i odrobiny szczęścia. 
W świecie, w którym coraz 
trudniej zorientować 
się, czego od mężczyzn 
oczekują kobiety, nie jest 
to łatwe zadanie. 

22:35 Ślad
23:45 Dziewczyny 

z kalendarza
 - komedia 
 Chris i Annie przyjaźnią 

się od lat, mimo 
odmiennych charakterów i 
temperamentów. 

02:00 Chirurdzy
04:55 Disco Gramy

- program rozrywkowy
05:40 Telezakupy TV Okazje

07:00 Teledyski - muzyka 
klasyczna

08:00 Informacje kulturalne - 
informator kulturalny

08:15 Studio Kultura - Roz-
mowy

08:30 Co mówią lekarze - fi lm 
krótkometrażowy, prod. 
Polska, 2009, reż. Michał 
Wnuk, wyk. Agnieszka 
Glińska

09:05 Jeszcze nie wieczór - 
fi lm obyczajowy, prod. 
Polska, 2008, reż. Jacek 
Bławut, wyk. Jan Nowicki, 
Nina Andrycz, Sonia Boho-
siewicz, Irena Kwiatkows-
ka, Danuta Szafl arska, 
Teresa Szmigielówna, 
Beata Tyszkiewicz

11:00 Blisko, coraz bliżej 
- serial TVP

14:00 Studio Kultura 
14:15 Taśmy Kultury - Męskie 

światy - widowisko
14:25 Taśmy Kultury 

14:50 Niespotykanie 
spokojny człowiek 
- fi lm TVP, prod. Polska, 
1975

16:00 Warszawska premiera 
- fi lm muzyczny, 
prod. Polska, 1950

18:00 Lech Majewski. Świat 
według Bruegela 

18:55 Teledyski
19:20 Pegaz
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Czwartkowy klub 

fi lmowy - Prawdziwe 
męstwo - western

22:15 Koło pióra - magazyn
22:40 Scena Klasyczna 
23:30 Więcej niż fi kcja 

- Twarze, plaże - fi lm
01:15 Na wschód 

od Hollywood 
- Człowiek z Hawru

06:00 Słodka miłość 
07:00 Zbuntowany anioł 
08:00 Lombard. Życie 

pod zastaw 
- serial obyczajowy

09:00 Rodzinny interes
10:00 Zaklinaczka 

duchów 
11:00 Kobra - oddział 

specjalny - fabularny
13:00 Agenci NCIS: 

Los Angeles 
- fabularny

15:00 Lombard. Życie 
pod zastaw 
- serial obyczajowy
prod. Polska

16:00 Rodzinny interes
18:00 Lombard. Życie 

pod zastaw - serial 
obyczajowy

20:00 Taxi 3
21:45 Boski żigolo 

w Europie 
23:15 Kabaretowe Gogle 

i Boks

23:50 Chłopcy pani Brown
- komedia 
Brendan O’Carroll 
w przezabawnej roli 
głośnej irlandzkiej 
matrony Agnes Brown. 
Ulubionym zajęciem 
gospodyni jest wtrącanie 
się w życie jej sześciorga 
dzieci.

01:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska

02:00 Taki jest świat 
- program informacyjny

02:50 Menu na miarę 
- fabularny

04:40 Z archiwum policji
- fabularny

05:00 Dyżur
05:25 Z archiwum policji 

- fabularny

05:00 Prawo Agaty 
- serial obyczajowy, Polska 

06:00 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 

07:00 Sąd rodzinny 
- program sądowy 

07:55 Szpitall - program 
obyczajowy 

08:50 Big Brother 
09:50 Big Brother Pobudka 
09:55 Zakochani po uszy 
10:35 Mango  telezakupy
12:10 19 + 
13:15 Ukryta prawda 

- program obyczajowy 
14:15 Big Brother 

Popołudnie 
14:20 Sąd rodzinny 

- program sądowy 
15:20 Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
- program sądowy 

16:20 Szpitall - program 
obyczajowy 

17:20 Big Brother 
Podwieczorek 

17:25 Prawo Agaty 
- serial obyczajowy,
Polska 

18:25 Ugotowani - magazyn 
kulinarno-rozrywkowy 

19:30 Zakochani po uszy
20:00 Big Brother 
21:00 Błękitna fala II - fi lm 

obyczajowy, USA, RPA, 
2011, reż. Mike Elliott, 
wyk. Sascha Jackson, 
Elizabeth Matis

23:20 Big Brother Nocą 
23:55 Drzwi w podłodze 

- fi lm obyczajowy, USA, 
2004, reż. Todd Williams, 
wyk. Jeff  Bridges, Kim 
Basinger, Elle Fanning, Jon 
Foster, Mimi Rogers 

02:20 Druga strona medalu 
- talk show 

02:45 Moc Magii

06:00 Buff y, postrach 
wampirów

07:05 Jeźdźcy smoków 
na końcu świata 
- serial przygodowy

07:35 Dragon Ball Super
08:00 Nasz nowy dom
09:00 Septagon
10:00 Hell’s Kitchen 

- Piekielna Kuchnia
11:30 Sekrety Sąsiadów
12:00 9. miesiąc
13:00 Detektywi w akcji 

- serial kryminalny, 
prod. Polska

14:00 STOP Drogówka
15:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy, 
prod. Polska

16:00 Gliniarz i prokurator
17:00 Joker
18:00 Septagon
19:00 Policjantki i Policjanci 

- serial obyczajowy
20:00 Sprawiedliwi - Wydział 

Kryminalny

21:00 Stalingrad
 Wiosną 1942 r. armia nie-

miecka posuwa się w głąb 
Związku Radzieckiego, 
zmierzając w kierunku 
Stalingradu. Hitler nie 
docenia wytrzymałości 
Armii Czerwonej i jest 
przekonany, że zdobędzie 
miasto najpóźniej jesienią. 
Bez odpowiedniego 
na srogą rosyjską zimę 
umundurowania i bez 
wystarczających zapasów 
żywności, Niemcy 
dosłownie zamarzają i 
umierają z głodu.

23:55 Śmierć na talerzu
01:55 Sekrety Sąsiadów
02:25 Interwencja
02:40 Disco Polo Life

- program rozrywkowy

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
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Skąd pojawiła się u Pani pa-
sja do aktorstwa?

Pochodzę z Nowej Soli w wo-
jewództwie lubuskim, nie jest 
to wielkie miasto. Aktorstwem 
zaczęłam się interesować od 
najmłodszych lat, początkowo 
z telewizji. Szybko stało się 
ono moim głównym punktem 
zainteresowań.

Na pokaźnej liście dorobku 
ma Pani bardzo różnorodne 
role. Którą ze swoich bohate-
rek wspomina Pani najlepiej?

Każdą - dlatego, że każda ma 
inny wymiar, kolor, wymagała 
innych emocji czy przygoto-
wania.

Jak to się stało, że pomaga 
Pani IOP w Otwocku?

Zaczęło się od tego, że przyje-
chałam tu z łóżeczkiem i kilko-
ma rzeczami po moim dziec-
ku, z których ono już wyrosło. 
Chciałam przekazać je komuś 
potrzebującemu, wtedy dosta-
łam od kogoś adres i trafiłam 
do Interwencyjnego Ośrodka 
Preadopcyjnego. Od tamtego 
czasu przyjeżdżam tu stale, 
czyli od 10 lat.

Czym jest Interwencyjny 
Ośrodek Preadopcyjny?

Jest to miejsce, gdzie trafia-
ją dzieci tuż po urodzeniu, 
mające zaledwie dzień lub 
dwa, często są to wcześnia-
ki. Zwykle są opuszczane 
przez swoich rodziców głów-
nie z powodu ich bezradności 
opiekuńczo-wychowawczej. 
Chodzi o to, by możliwie jak 
najszybciej każde z niemowla-
ków znalazło się w rodzinach 
adopcyjnych. Z Warszawy i 
okolic do ośrodka trafia nawet 
sto dzieci rocznie.

Są też inne sposoby wspar-
cia IOP?

Każdy z nas może wesprzeć 
ośrodek, ponieważ jest on 
organizacją pożytku publicz-
nego. Możemy chociażby 
przekazać 1% podatku przy 
rocznym rozliczeniu podat-

Magdalena Różczka  
o pomocy IOP w Otwocku

Magdalena Różczka to znana polska aktorka serialowa i filmowa. Zagrała m.in. w takich pro-
dukcjach jak: „Serce nie sługa”, „Po prostu przyjaźń”, „Rozmowy nocą” „Czas honoru”, „Teraz 
albo nigdy” czy też „Lejdis”. Użycza swego głosu postaciom z filmów animowanych dla dzieci, 
jest także lektorem. Łącznie wystąpiła w ponad kilkudziesięciu filmach bądź serialach. 
W 2010 roku aktorka została honorową ambasadorką dobrej woli UNICEF. Już od 10 lat Mag-
dalena Różczka pomaga Interwencyjnemu Ośrodkowi Preadopcyjnemu w Otwocku miesz-
czącemu się przy szpitalu na ul. Batorego. Wkrótce do kin trafi także produkcja, która będzie 
bazowała na historiach, z jakimi spotykała się aktorka na przestrzeni lat podczas wizyt w tym 
miejscu. O szczegółach dowiemy się z rozmowy…

kowym czy też z potrzeby 
serca przelać dowolną kwotę 
na konto przez stronę interne-
tową lub konto IOP na Face-
booku. Jednak to nie jedyna 
możliwość. Piękną sprawą 
jest, kiedy pobierające się 
pary proszą swoich gości, by 
zamiast kwiatów kupić, np. 
pieluchy, mokre chusteczki, 
środki czystości, mleko dla 
niemowlaków...,  Słowem każ-
dą rzecz, która w jakiś spo-
sób im pomoże, to wspania-
łe i ważne gesty. Co więcej, 
nowożeńcy przywożą potem 
otrzymane rzeczy do ośrodka 
i ofiarowują je niemowlakom 
oraz ich opiekunom.

Na kanwie doświadczeń w 
otwockim ośrodku powsta-
nie także film z Pani udzia-
łem...

Tak, scenariusz do produkcji 
pt. „1800 gramów” tworzo-
ny był przez kilka lat, ale już 
w listopadzie tego roku trafi 
ona do kin. Do udziału w fil-

mie udało się zaprosić m.in. 
Danutę Stenkę, Macieja Za-
kościelnego czy Aleksandrę 
Popławską. Zagram w nim 
Ewę - dyrektor interwencyj-
nego ośrodka preadopcyjne-
go w Krakowie, która szuka 
nowych rodziców dla porzu-
conych dzieci. Dla mojej bo-
haterki nie będzie rzeczy nie-
możliwych do zrobienia. Tuż 
przed świętami Bożego Naro-
dzenia w jej życiu pojawi się 
Nutka - niemowlę porzucone 
przez matkę, a Ewa będzie 
musiała znaleźć dla niej opie-
kuńczy dom. Mam nadzieję, 
że film chwyci za serce wi-
dzów i pomoże zrozumieć, 
czym jest ośrodek preadop-
cyjny.

Trzymamy się tego. Dzięku-
ję serdecznie za rozmowę 
i życzę kolejnych dobrych 
wizyt w otwockim ośrodku.

- Bardzo dziękuję!

Sebastian Rębkowski

Jak wesprzeć IOP w Otwocku?
Wpłać dowolną kwotę na konto:  

10 1160 2202 0000 0000 6084 1643
Przekaż  datek przez stronę internetową adopcja.org.pl 

lub konto IOP na Facebooku
Przynieś  pieluchy, środki czystości, ubranka, wszystko, 

co może się przydać opiekunom w opiece nad 
niemowlakami, a także sprawi radość tym najmłodszym

2 czerwca 2019 r.

- 14.00 otwarcie imprezy
- 14.10-14.25 sekcja Dance 
Fitness Kids GOKiS Celesty-
nów
- 14.25-14.45 Niepubliczne 
Przedszkole „Leśne Skrzaty” 
z Dyzina
- 14.45-15.45 Przedszkole 
Samorządowe w Celestyno-
wie 
- 15.45-16.00 Punkt Przed-
szkolny przy SP w Regucie
- 16.00-16.20 sekcja muzycz-
na pod kierunkiem Edwarda 
Pikuli 
- 16.20-16.35 sekcja baletu 
GOKiS Celestynów
- 16.35-16.55 Punkt Przed-
szkolny i SP w Podbieli 
- 16.55-17.10 Punkt Przed-
szkolny przy SP w Ostrowie
- 17.10-17.25 pokaz karate 
w wykonaniu dzieci z ZS-P w 
Starej Wsi pod kier. instruk-
tora z Akademii Sztuk Walki 
Jissenkan Otwock
- 17.25-17.35 sekcja tańca 
jazz i modern-jazz GOKiS 
Celestynów
- 17.35-18.10 Kuźnia Talen-
tów Muzycznych pod kier. 
Dariusza Wesołowskiego

Imprezę poprowadzi aktorka 
Alina Więckiewicz

BEZPŁATNE ATRAKCJE 
DLA DZIECI:

• rekreacyjne urządzenia 
rozrywkowe, • warsztaty ar-
tystyczne, • rozgrywki sza-
chowe, • pokaz skręcania 
balonów, • pokaz baniek my-
dlanych, 
• konkursy wędkarskie – Koło 
Wędkarskie PZW 96 Celesty-
nów

- stoisko Biblioteki Publicznej 
w Celestynowie pn. „Odkry-
wamy świat z książką”
- wystawa pojazdów zabyt-
kowych z prywatnej kolekcji 
Dariusza Oskroby oraz Grze-
gorza Piesio

Organizator: GOKiS w Cele-
stynowie
Patronat medialny: Miesięcz-
nik Samorządowy „Celestyn-
ka”, Dwutygodnik „iOtwock.
info”, Dwutygodnik „halo-
otwock.pl”, Tygodnik „Linia 
Otwocka”

W programie wiele atrak-
cji i niespodzianek dla dzieci 
m.in. kucyki, zamki, zjeżdzal-
nie, konkursy oraz występy. 
Dla wszystkich uczestników 
naszego Dnia Dziecka prze-

Dzień Dziecka
Józefów

Charytatywny piknik 
„Pomagamy dzieciom”

• Artystyczna scena 
(skwer im. św. Jana Pawła 
II przy UM.): godz. 10:00 – 
17:00: występy małych arty-
stów, stoiska, stoiska warsz-
tatowe, zabawki dmuchane, 

wyprzedaż garażowa.
• w Centrum Sportu 

chlupanie w basenie - bez-
płatne wejścia w godz. 10:00 
– 16:00 (ICSIR).

Karczew

Super Dzień Dziecka
widziany został darmowy po-
częstunek oraz… upominek 
– niespodzianka.

Park Moczydło, godz. 
15.00-19.00

Piknik - Centralny plac za-
baw Wiązowna - liczne gry i 
zabawy; konkursy z nagroda-
mi, poczęstunek. Organiza-
torzy zapraszają 1 czerwca 
dzieci i rodziców od godz. 
12.00

Wiązowna
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- Zorganizowaliśmy dzisiej-
sze wydarzenie, aby stworzyć 
wszystkim okazję do lepszego 
poznania magicznego świata 
musicali, filmów oraz teatru, 
skąd pochodzić będą prezen-
towane utwory. Jednak będzie 
to przede wszystkim możli-
wość poznania umiejętności 
wokalnych, językowych oraz 
obycia scenicznego naszych 
młodych wykonawców – mó-
wiła jedna z organizatorek, 
nauczycielka języka angiel-
skiego Iwona Jerzabek. Z 
kolei druga z organizatorek, 
Ilona Łukasik - też nauczyciel-
ka języka angielskiego - doda-
ła: - Jesteśmy przekonani, że 
będzie to także kolejna możli-
wość, aby uczniowie i nauczy-
ciele sąsiadujących ze sobą 
szkół nieco lepiej się poznali 
i wspólnie dobrze się bawili. 
Zapraszamy więc do dialogu 
w języku, który nie zna barier i 
łączy bez względu na wszyst-
ko, i który jest zrozumiałym 
dla wszystkich – w języku mu-
zyki – podkreśliła.

Do konkursu zgłosiło się 
12 szkół z powiatu otwockie-
go. 33 uczestników zaprezen-
towało niezwykle wysoki po-
ziom artystyczny i sceniczny 
w dwóch kategoriach wieko-
wych.

W kategorii uczniów klas 
4-6 szkoły podstawowej 

Konkurs Piosenki  
Filmowej i Musicalowej

14 maja w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tomasza Morusa w 
Otwocku odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu Mię-
dzynarodowej Piosenki Filmowej i Musicalowej pod hono-
rowym patronatem starosty powiatu otwockiego.

zwycięstwo odniósł zespół 
„Moruski” w składzie: Zuzan-
na Stefanowska, Michalina 
Barszczewska, Zofia Pisar-
kiewicz, Oliwia Włodarczyk i 
Anna Grzegrzółka -  uczennice 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Tomasza Morusa w Otwocku. 
Dziewczynki zaśpiewały utwór 
„The Lion sleeps tonight” z fil-
mu „Król lew”. Miejsce 2 zajął 
duet „Ladies of the moon” w 
składzie: Gabriela Soldatke 
i Julia Soldatke. Uczennice 
Szkoły Podstawowej im C.K. 
Norwida w Zakręcie wykona-
ły utwór „Only Hope” z filmu 
„Szkoła uczuć”.  Miejsce 3  
zdobyła Oliwia Gawłowska, 
uczennica Szkoły Podstawo-
wej nr 8 w Otwocku, która za-
śpiewała piosenkę „Waterloo” 
z musicalu „Mamma Mia II”

W kategorii uczniów klas 
7-8 szkoły podstawowej i klas 
3 gimnazjalnych jury przyzna-
ło ex aequo dwa pierwsze 
miejsca. Zwycięstwo odnieśli 
Maja Felińska i Franciszek 
Witalis, uczniowie Społecznej 
Szkoły Podstawowej nr 96 im. 
Świętej Rodziny w Świdrze. 
Maja zaśpiewała piosenkę 
„I got a good feeling” z filmu 
„Burleska”, a Franciszek Wita-
lis wykonał utwór „If I were a 
rich man” z musicalu „Skrzy-
pek na dachu”. Miejsce 2 zajął 
duet „Black Diamonds” repre-

zentowany przez Jolantę Sta-
luszkę i Filipa Brojka, uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Bolesława Prusa w Kar-
czewie. Duet zaprezentował 
utwór „Shallow” z filmu „Na-
rodziny gwiazdy”. Miejsce 3 
zdobył Kacper Kwiatek, uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Tomasza Morusa w Otwocku, 
który wykonał utwór „Waving 
through a window” z musica-
lu „Dear Evan Hansen”. Wy-
różnienia przyznano: Joannie 
Ketner, uczennicy Szkoły Pod-

stawowej nr 3 im. Łączniczek 
Armii Krajowej w Józefowie 
za utwór „My favourite things” 
oraz Zofii Kozłowskiej, uczen-
nicy Szkoły Podstawowej nr 4 
w Otwocku, która zaśpiewała 
piosenkę „Mamma Mia” ze-
społu ABBA.

Sponsorami nagród i po-
częstunku dla uczestników 
konkursu było Starostwo Po-
wiatu Otwockiego, Wydaw-
nictwo „Macmillan” i Rada 
Rodziców Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w  Otwocku oraz za-

przyjaźniona ze szkołą firma 
„Lamex” z okolic Garwolina. 
Duże uznanie za organizację 
wydarzenia należy się na-
uczycielkom: Ilonie Łukasik i 
Iwonie Jerzabek oraz dyrektor 
szkoły Izabeli Stefanowskiej. 
Podziękowanie należy się tak-
że panu staroście, który poza 
objęciem konkursu honoro-
wym patronatem, osobiście 
przysłuchiwał się zmaganiom 
wokalnym uczniów z powiatu 
otwockiego.

AnKa

Zwiedzanie, które rozpoczę-
ło się w godzinach popołudnio-
wych, trwało do północy. Wśród 
przygotowanych zbiorów obej-
rzeć można było wystawę po-
święconą karczewskim Żydom. 
Pasjonaci historii mogli również 
zapoznać się z losami karczew-
skiego kościoła i jego budowy 
na przestrzeni lat. 

Oddzielnym tematem były 
dzieje powstania samego mu-
zeum. Obecnie znajdziemy w 
nim pamiątki ofiarowane przez 
mieszkańców, a są to m.in. 

Wystawa w Starej Plebanii
W ramach corocznej akcji Noc Muzeów, odbywającej się w połowie maja na terenie całej 
Polski, tysiące punktów oraz instytucji ze zbiorami historycznymi i kulturalnymi otwiera 
swoje drzwi dla zwiedzających, zapraszając do oglądania zgromadzonych kolekcji. Podob-
nie było także w naszych okolicach, gdzie m.in. można było wybrać się do Muzeum Stara 
Plebania w Karczewie. 

dawne stroje strażackie, do-
kumenty, instrumenty muzycz-
ne, fotografie czy przedmioty i 
maszyny w przeszłości będą-
ce w powszechnym użytku. 
Po Starej Plebanii oprowadza-
ła zwiedzających, prezentując 
zbiory, Lidia Sitek. Największe 
wrażenie na mnie wywarł ory-
ginał kapliczki św. Leonarda, 
która pochodzi z końca XVIII 
w. Jest ona murowana, po-
stawiona na wysokim cokole 
na planie prostokąta, a sam 
portal obiektu miał być poda-

rowany parafii w 1850 r. przez 
rodzinę Kurtzów, właścicieli 
pobliskiego pałacu w Otwoc-
ku Wielkim. Opiekunowie Mu-
zeum Stara Plebania w Kar-
czewie podkreślają, że wciąż 
potrzeba dużego wsparcia, 
przede wszystkim, finansowe-
go na renowację zabytkowych 
eksponatów, by mogły one 
świadczyć o lokalnej historii, 
a jednocześnie przez kolejne 
lata cieszyć oczy następnych 
pokoleń.

Sebastian Rębkowski
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Wystawa „DOM” autorstwa 
Moniki Grajdy – Widulińskiej 
(absolwentka wydziału rzeź-
by na Warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych) to symbolicz-
ny most łączący dominujące w 
jej twórczości tematy. Oprócz 
relacji międzyludzkich i opo-
wieści o intymności, zoba-
czycie coś nowego - płasko-
rzeźby, ceramiczne kafle, do 
stworzenia których inspiracją  
była drewniana architektura 
Otwocka. Pierwsze kafle z 
tej serii powstały 3 lata temu 
jako wyidealizowana, wręcz 

Już w najbliższą niedzielę 
odbędzie się kolejne spotka-
nie z cyklu „Wymień książki, 
płyty i filmy”.  Będziecie mo-
gli pozbyć się niepotrzeb-
nych książek, płyt z muzyką 
czy filmami. Każdy może 
przynieść dowolna liczbę 
pozycji, a także wybrać dla 
siebie interesujące egzem-

26 maja to Dzień Matki, 
więc z tej okazji serdecznie 
zapraszamy na niepowta-
rzalny wieczór w Teatrze 
Miejskim. Muzycy zapewnią 
publiczności, a zwłaszcza 
mamom, niezapomnianie 
wrażenia. Wstęp wolny (za-
proszenia do odbioru w te-
atrze). 

26 maja (niedziela), 
godz. 20.00 

Teatr Miejski 
im. S. Jaracza, Otwock, 

ul. Armii Krajowej 4

Z okazji Dnia Dziecka za-
praszamy na teren przy Ama-
torskim Teatrze Miejskim im. 
S. Jaracza w Otwocku, gdzie 
odbędzie się wspaniały pik-
nik. W programie: konkursy, 
zabawy, warsztaty, przed-
stawienia teatralne, pokazy 
tańca, gimnastyki artystycz-
nej, jazdy na rolkach, karate, 
koncert piosenek z bajek Di-
sneya, festiwal kolorów i wie-
le innych atrakcji. Bezpłatnie 
dmuchane zabawki dla dzie-
ci. Wstęp wolny.

W trakcie zabawy z oka-
zji Dnia Dziecka odbędzie 
się również Color Fest Par-
ty - największa impreza 

Mistrzowie orto-
grafii do boju! Już 5 
czerwca sala kon-
ferencyjna Urzę-
du Miejskiego w 
Karczewie stanie 
się areną zmagań 
z trudną sztuką 
poprawnego pisa-
nia. Wszystko za 
sprawą wielkiego 
dyktanda o pióro 
burmistrza Karcze-
wa. Zgłoszenia - tel. 22 780 
62 15, mgbp@bibliotekakar-
czew.pl. Regulamin dostępny 
na stronie www.bibliotekakar-
czew.pl. 

Poniżej prezentujemy 
harmonogram zmagań.
17.00 - uczniowie klas VII i 
VIII szkół podstawowych oraz 
klas III gimnazjum (grupa I )

Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Wiązowna zaprasza na 
spotkanie autorskie z Edwar-
dem Łysiakiem – autorem 
cyklu „Kresowa Opowieść”. 

Malarstwo i ceramika
Otwock

baśniowa wersja pierwowzo-
ru. Jej świdermajery, mimo 
że ceramiczne, są bardzo 
malarskie, pełne ciepła, świa-
tła, jak senne wspomnienia. 
Artystka, która od wielu lat 
jest związana z Otwockiem, 
zrealizowała swoje roczne 
stypendium w ceramicznym 
warsztacie Margaretenhöhe w 
Essen w Niemczech, a w roku 
2009 otrzymała stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na realizacje au-
torskiego projektu „Relacje”. 
Wstęp wolny. Do 6 czerwca.

Teatr Miejski 
im. S. Jaracza, Otwock, 

ul. Armii Krajowej 4

fot.: monika, 
źródło: m-grajda.netgaleria.pl

Czas wymiany
plarze z przyniesionych 
przez innych. Pamiętajcie, 
by nie przynosić wydawnictw 
niekompletnych lub nielegal-
nych. Wstęp wolny. 

26 maja (niedziela), 
godz. 15.00

Klub Smok, Otwock, 
ul. Warszawska 11/13

Kobiecy koncert

Otwock
Dzień Dziecka w Otwocku

muzyczna, na którą zapro-
szeni mogą czuć się wszy-
scy: dzieci, młodzież, doro-
śli, całe rodziny z dziećmi, 
uczniowie i studenci. Jest to 
debiut w Otwocku. Czym jest 
CFP? To kolorowe prosz-
ki Holi najwyższej jakości, 
kolorowe balony z helem, 
kolorowa wata cukrowa i 
kolorowe lody, najlepszy DJ 
oraz najlepsza muzyka, kolo-
rowo-pozytywna atmosfera. 
Zabawa potrwa od 15 do 19.

1 czerwca (sobota), 
godz. 12.00 

Teatr im. S. Jaracza, 
Otwock, ul. Armii Krajowej 4

Potyczki językowe

18.00 - ogłoszenie wyników 
grupy I
18.15 - młodzież szkół śred-
nich oraz dorośli (grupa II)
19. 15 - ogłoszenie wyników 
grupy II

5 czerwca (niedziela), 
godz. 17.00 

UM w Karczewie, 
ul. Warszawska 28

Wiązowna
Czas na spotkanie

Wstęp wolny. 
29 maja (środa), 

godz. 18.00 
BP Wiązowna, 

ul. Kościelna 41

Karczew
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Do konkursu przystąpiły 
dzieci z otwockich szkół pod-
stawowych w trzech katego-
riach wiekowych.

Uczestników oceniało jury 

 
S t a r t :  1  C Z E R W C A  g o d z .  1 1 . 0 0  s p o d  s i e d z i b y

P o w i a t o w e j  B i b l i o t e k i  P u b l i c z n e j  p r z y  
u l .  P u ł a s k i e g o  3 a  w  O t w o c k u  

M e t a :  M u z e u m  W n ę t r z  w  O t w o c k u  W i e l k i m
( P a ł a c  B i e l i ń s k i c h )

z a p r a s z a  n a  I I  e d y c j ę  r a j d u
r o w e r o w e g o

" O D J A Z D O W A  K A R A W A N A  O P O W I E Ś C I "
 

 
W  p r o g r a m i e :  
-  b a j a r z  S z y m o n  G ó r a l c z y k
-  w a r s z t a t y  d l a  d z i e c i  
  B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a  G m i n y
  W i ą z o w n a  -  c z e r p a n i e
  p a p i e r u )
-  s w o j s k i  s m a l e c  z
  o g ó r e c z k i e m  ( G m i n n a
  B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a  w
  S o b i e n i a c h - J e z i o r a c h )
-  k o n k u r s y  z  n a g r o d a m i
-  z w i e d z a n i e  P a ł a c u  
  w  O t w o c k u  W i e l k i m
-  p o k a z  p i e r w s z e j
  p o m o c y  ( O W O P R )
-  g r i l l  
 

II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
W czwartek 16 maja 2019 r. 
w Szkole Podstawowej nr 
8 im. gen. Juliana Filipo-
wicza odbyła się II edycja 
Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego „Zaczaro-
wany świat poezji matki i 
córki-Danuty Wawiłow i Na-
talii Usenko”. 

w składzie: Anna Kwaśniew-
ska - dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Otwocku 
(przewodnicząca) oraz Justy-
na Ochocka-Stępień - dyrek-
tor SP nr 8, Anna Czarnecka 
- polonistka i Katarzyna Żero 
- psycholog.

Uczestnicy zaprezentowali 
wysoki poziom umiejętności 
recytatorskich i dużą

wrażliwość poetycką. Oce-
nie podlegało staranne opa-
nowanie tekstu i jego interpre-
tacja. Jury wzięło również pod 

uwagę postawę wykonawcy i 
ogólne wrażenie, jakie wzbu-
dził wśród oceniających.

W kategorii klas 0 pierwsze 
miejsce zajęła Ala Żurawska z 
SP nr 3.

W kategorii klas I-II :
I miejsce - Joanna Gru-

dzień z SP nr 3
II miejsce - Weronika Rej-

nus z SP nr 8
III miejsce - Antoni Łoziński 

z SP nr 8.
W kategorii III-IV:
I miejsce -  Agata Wiśniew-

ska z SP nr 8
II miejsce - Marcelina Rud-

nicka - uczennica z placówki 
niepublicznej im. Świętej Ro-
dziny

III miejsce ex aequo - Ines 
Boratyńska z SP nr 8 ,Oliwka 
Gawłowska z SP nr 8 i Julia 
Wolska z SP nr 12.

Zwycięzcom i uczestni-
kom serdecznie gratulujemy. 
Wszyscy otrzymali dyplomy, 
drobne upominki oraz piękne 
nagrody książkowe wydaw-
nictwa Dwie Siostry.

Patronatem honorowym 
wydarzenie objął Prezydent 
Miasta Otwocka Jarosław 
Margielski, a na konkursie 
obecni byli również otwoccy 
radni: Ireneusz Paśniczek i 
Ireneusz Wojtasik.

Konkurs przygotowała pani 
Elżbieta Dziewulska.

Serdeczne podziękowania 
dla sponsorów:

-Ryszard Krawczyk - Pie-
karnia Staropolska

-Robert Korzeń - roboty 
ziemne „Korzeń”.

Hasło krzyżówki panoramicznej z 10 maja 2019 JAN KRZYŻANOWSKI, POLSKI AKTOR.
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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

LAMBADA to ok. 4 letnia, weso-
ła i bardzo energiczna sunia w typie 
owczarka niemieckiego. Szybko się 
uczy. Z innymi psami dogaduje się 
bez problemu. W stosunku do obcych 
ludzi zachowuje na początku dystans, 
ale po chwili otwiera się i okazuje swe 
prawdziwe oblicze. Jest naprawdę 
fajną i śliczną dziewczyną. Polecamy 
osobom aktywnym.

ZOTT Ten bidulek ma około 4 lat i zu-
pełnie nie podoba mu się w schronisko-
wym boksie... Powiedział nam nawet 
na ucho, że w domku zrobi wszystko, 
by być jak najlepszym towarzyszem. 
Zott rozkochuje w sobie każdego, kogo 
spotka na swojej drodze! Nasz pod-
opieczny jest gotowy na dom, a wy?

MONTANA to takie rozczulające cie-
lątko. Widać jej nieporadność i szcze-
nięcą naiwność. Ma ok. 10 miesięcy i 
jest średniej wielkości i już nie urośnie. 
Waży ok 11 kg. Gdyby nie długie i smu-
kłe nóżki, byłaby całkiem drobniutka. 
Jest bardzo ciekawska i mądra. Nie 
bardzo jeszcze umie chodzić na smy-
czy zwłaszcza, że jej dziecięca radość 
i energia wciąż pchają ją do przodu. Montana jest naprawdę 
śliczna i zgrabniutka. Świetnie odnajdzie się w domu z innymi 
zwierzakami. Jest wysterylizowana, zaszczepiona i ma czipa.

- Nieraz zdarzało mi się wi-
dzieć ludzi w korkach, którzy 
samotnie podróżują swoim 
pojazdem, zapychając nasze 
ulice. W czasach, kiedy normy 
powietrza w Warszawie, a tak-
że w Otwocku i okolicach są 
przekraczane kilkukrotnie w 
ciągu roku, to naprawdę duży 
problem dla środowiska. Wi-
dząc społeczności sąsiedzkie, 
jakie utworzyły się na Facebo-
oku i jak fajnie ludzie komuni-
kują się nawzajem, wpadłem 
na pomysł takiej grupy - po-
wiedział Piotr Bender, inicjator 
i administrator grupy. 

Należy do niej już prawie 1 
000 członków, którzy regular-

Ruszył lokalny 
carpooling

Od początku maja działa aktywna facebookowa grupa 
„Jedziemy razem: Wawer, Józefów, Otwock”, dzięki której 
mieszkańcy tychże miejscowości i okolic mają możliwość 
organizowania wspólnych przejazdów do pracy i w inne 
miejsca kraju, oszczędzając na paliwie, czasie i poznając 
swoich sąsiadów. 

nie publikują oferty przejazdu. 
- Zasady są bardzo proste - 
jako członek grupy możemy 
dodać post oferując lub pro-
sząc o przejazd z informacją 
o czasie i trasie na jakiej ma 
mieć to miejsce. Dodatkowo 
obowiązują podstawowe za-
sady społeczne - nie obraża-
my się i szanujemy nawzajem 
- dodaje administrator. 

Red.

fot.: facebook: 
Jedziemy razem - Wawer Józefów Otwock
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Według organizatorów w 
3,5-godzinnym wydarzeniu 
wzięło udział ponad 300 osób. 
Prowadzącymi byli: Sebastian 
Wątroba (aktor znany z se-
rialu „W-11 Wydział Śledczy”) 
oraz muzyk Piotr Grąbkowski. 
Podczas otwarcia wydarzenia 
przemawiał burmistrz Józe-
fowa Marek Banaszek, który 
objął imprezę honorowym pa-
tronatem.

Do turnieju piłki nożnej zgło-
siły się specjalnie na tę okazję 
stworzone drużyny: Przedsię-
biorcy, Nauczyciele, Prawni-
cy, Inżynierowie, FC ŁUKOM, 
Szkoła Żagle ‚96, Ojcowie. Po-
nadto reprezentację wystawił 
MLKS Józefovia Józefów.

W finale zmierzyły się  dru-
żyny Inżynierów oraz Józefo-
vii. Wynikiem 2:0  wygrali In-
żynierowie.

„Pracowaliśmy nad opty-
malnym planem rozgrywek. 
Udało się stworzyć 7 amator-
skich drużyn oraz zagrali tak-
że zawodnicy Józefovii. Je-
steśmy zadowoleni z kibiców 
– przyszło sporo rodzin i zna-
jomych” - powiedział Łukasz 
Zając, wolontariusz z Fundacji 
Józefów Patria.

Puchar Patrii 2019 dla Inżynierów
12 maja na stadionie przy ul. 
Dolnej w Józefowie odbył 
się piknik rodzinny zorgani-
zowany przez Fundację Jó-
zefów Patria oraz partnerów 
MLKS Józefovia Józefów i 
UKS Żagle. W rozegranym 
w jego trakcie turnieju piłki 
nożnej o Puchar Patrii wzięło 
udział 8 drużyn. Zwycięzca-
mi okazali się  Inżynierowie.

Poza rozgrywkami piłkar-
skimi organizatorzy przygoto-
wali także atrakcje dla dzieci 
oraz piknik z grillem. 

Dochód z wydarzenia w 
wysokości ponad 20 tys. zł  
został przekazany na dokoń-

czenie budowy Ośrodka Pa-
tria w Józefowie. 

Fundacja Józefów Patria-
została powołana, aby wspie-
rać młodzież, głównie poprzez 
Ośrodek Kultury Patria. Od 4 lat 

8 czerwca zapraszamy na 
wyjątkowe i niezwykle wido-
wiskowe wydarzenie sporto-
we pod nazwą „Scatecross 
Challenge 2019.” Pasjonaci 
rolek z pewnością znajdą tu 
coś dla siebie. Będzie pręd-
kość, skoki, wyścigi, spor-
towa rywalizacja.

Poza sportowymi emocja-
mi organizatorzy będą mieli 
naprawdę dużą niespodzian-
kę, nie tylko dla fanów rolek. 
Swój udział w imprezie po-
twierdził reprezentant Polski 
w łyżwiarstwie i rolkarstwie 
szybkim Artur Nogal - złoty 
medalista MŚ Juniorów w Mo-
skwie (2010), czterokrotny MP 
i uczestnik IO w Soczi (2014) 
i Pjongczangu (2018). Opowie 
o swoich doświadczeniach i 
fair-play w sporcie.

Scatecross Challenge 
2019 to alternatywa dla do-

Scatecross Challenge 2019

tychczas organizowanych 
imprez na rolkach. Bez wzglę-
du na to, czy ktoś jest fanem 
ściągania, freestyle’u czy jaz-
dy rekreacyjnej, 8 czerwca w 
Otwocku każdy młody rolkarz 
będzie miał szansę spróbo-
wać swoich sił. Wszyscy za-
wodnicy otrzymają pamiąt-
kowe medale i dyplomy, a na 
najlepszych będą czekały tak-
że statuetki.

Zawody dedykowane są 
dla dzieci i młodzieży, głównie 

z województwa mazowieckie-
go. Nie ma jednak ograniczeń 
co do miejsca zamieszkania 
zawodników. Ze względów or-
ganizacyjnych, maksymalna 
liczba chętnych wynosi 100 
osób. Udział w zawodach jest 
bezpłatny. Termin zgłoszeń 
upływa 5 czerwca o półno-
cy. Zapraszamy do rejestra-
cji  pod adresem http://wil-
kiotwock.pl/osc/registration. 
Nie ma możliwości rejestracji 
w dniu zawodów. Szczegóły 
dostępne są na FB, nas stro-
nie wydarzenia.

Wydarzenie odbywa się pod 
honorowym patronatem Pol-
skiego Związku Sportów Wrot-
karskich przy współorganizacji 
Otwockiego Centrum Kultury. 

skwer Szarych Szeregów, 
przy Teatrze Jaracza, 8 czerw-
ca godz. 10:00- 16:00.

Dariusz Labriga

trwa budowa centrum młodzie-
żowego przy ul. Polnej 11. Pla-
nowane otwarcie w tym roku.

„Fundacja ma tworzyć za-
jęcia popołudniowe i aktyw-
ność wspierającą rodziców 
w wychowaniu dzieci po-

przez warsztaty i spotkania. 
W „Patrii” będzie także ofer-
ta duszpasterska Opus Dei, 
czyli możliwość spotkania z 
duszpasterzem, pogadanki, 
warsztaty doktryny katolickiej. 
– mówi Łukasz Zając.


